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1. Úvod 
 

Je stále zřejmější, že v současném světě mohou uspět jen ti, kdo jsou připraveni 
rychle a účinně reagovat na každodenní výzvy, které jim nemilosrdná celosvětová 
konkurence přináší. Být jedním z posledních světových výrobců černobílého televizoru může 
přinést po jistou dobu firmě dobré živobytí, budoucnost však patří těm, kdo hledají a 
nacházejí nové způsoby zobrazování a nabízejí je v konkrétních výrobcích. Proto vedoucí 
firmy vynakládají na podporu vlastního výzkumu značné prostředky, spolupracují s „výrobci 
znalostí“ (především univerzitami) a hledají další a nové cesty, jak si znalosti osvojit a využít. 
Patří k nim např. tzv. systém otevřené inovace (open innovation system), uplatňující se 
v různých oborech průmyslu. 

Pro firmy jsou zdrojem pokroku a budoucí prosperity inovace. Jak bude vysvětleno 
dále, pouze část inovací má přímou návaznost na výzkumné aktivity, jedná se však o část 
velmi významnou. Zatímco netechnické (např. organizační) inovace jsou schopné zvýšit 
produktivitu práce, získat nové trhy, zlepšit postupy ve firmě, musí se zásadní (průlomové) 
inovace, zavádějící nové produkty s vyšší přidanou hodnotou, zcela nové výrobní postupy, 
případně dosažení zcela nové kvality výrobku či služby, opírat o invenci – tedy o výsledky 
výzkumu, vývoje a inovací (dále VaVaI). Je možno pokládat za prokázané, že se nejvyšší 
přidané hodnoty dosahuje právě u produktů, odvozených od fundamentálních poznatků; je-li 
takový produkt chráněn patentem, může navíc zaručit výrobci náskok před konkurencí, 
spojený s nadprůměrným ziskem. To jsou důvody, proč firmy vydávají na podporu VaVaI 
značné částky, z podobných důvodů podporují výzkumné aktivity i jednotlivé vlády a konec 
konců i nadnárodní seskupení, jako např. EU. Zejména rozvinuté země s vysokou životní 
úrovní a vysokými mzdovými náklady vidí svoji jedinou šanci, jak obstát v celosvětové 
konkurenci s prudce rostoucími ekonomikami rozvojových zemí, v budování tzv. společnosti, 
založené na znalostech (knowledge based ekonomy - KBE). I přesto, že ve většině rozvinutých 
zemí investují do VaVaI značné prostředky soukromé firmy, je zde zpravidla i vysoká podpora 
VaVaI ze strany státu (viz např. skandinávské země, nebo Izrael). Podpora VaVaI ze strany 
veřejného sektoru je z pohledu budování KBE pouze podmínkou nutnou; bez odpovídajících 
mechanismů pro převádění výsledků VaVaI do praxe, jakými jsou např. spolupráce mezi 
výzkumnými institucemi a průmyslem, vědecko technické parky, podmínky pro vznik spin-off 
firem, kapitál pro vznik a rozvoj nově vzniklých / technologických firem, se výsledek dostaví 
pouze v omezené míře.  

EU přijala v roce 2000 tzv. Lisabonskou strategii, jejímž cílem je učinit z Evropských 
společenství nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku na světě. Její aktualizace z roku 2005 
klade důraz na: 
 Znalosti a inovace jako hnací síly udržitelného růstu.  

 Rozvíjení výzkumu a všech forem inovací, pokud znamenají přeměnu znalostí v přidanou 
hodnotu a zvyšují konkurenceschopnost podniků. 

 Podporu společného výzkumu podniků a univerzit a vůbec vytváření partnerství za 
účelem inovace. 

 Státní podpory musí být přednostně zaměřeny na dosažení takových cílů, jako jsou rozvoj 
výzkumu a inovačních aktivit.  
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Je-li chápán VaVaI jako vhodný nástroj k udržení dlouhodobé prosperity Evropy jako 
ekonomické entity, lze určitou analogii hledat i na příklad v chemickém průmyslu. Tvrdá 
konkurence „laciných“ východoasijských producentů a ekologická odpovědnost Evropy, 
projevující se přijetím odpovědnosti v podobě nové legislativy (REACH) jsou bezpochyby 
velkou výzvou pro chemický sektor i pro návazné spotřebitelské obory, jichž se REACH týká. 
Východiskem pro firmy může být zvýšená inovační aktivita, opírající se o výsledky výzkumu a 
vývoje.  
 
Co je a co není výzkum (Frascatti manuál) 

Pod pojmem „výzkum a vývoj“ (ekvivalentem je anglické sousloví research and 
development) si lze představit celou řadu činností, souvisejících s objevováním nových 
poznatků a jejich zaváděním do praxe. Potřeba zavést řád do statistického vykazování 
v oblasti výzkumu a vývoje vedla již v roce 1963 k vypracování manuálu, kterému se podle 
místa vzniku říká již tradičně Frascatti manuál. Jde o všeobecně uznávaný sborník údajů 
z oblasti výzkumu, který již zdaleka neslouží jen pro potřeby statistiky - stal se vítaným 
pomocníkem všech, kdo se problematikou výzkumu a vývoje zabývají. Pro potřeby 
financování výzkumu a vývoje (vč. uznávání daňových úlev na výzkum, vývoj a inovace) a 
jeho vykazování je třeba rozlišit, zda se předmětný náklad skutečně dá přiřadit k „činnostem 
výzkumu a vývoje “ a je-li tedy nákladem způsobilým. 

Základním kriteriem pro odlišení výzkumu a vývoje od příbuzných činností je 
„přítomnost ocenitelného prvku novosti ve výzkumu a vývoji a vyjasnění vědecké a / nebo 
technické nejistoty, tj. když řešení problému není hned jasné někomu, kdo je obeznámen se 
základními běžnými znalostmi a technikami ve zmíněné oblasti“ (citace Frascatti manuálu). 
Největší problémy činí z výše uvedeného pohledu nalezení hranice mezi výzkumem a 
vývojem a ostatními průmyslovými činnostmi. V případě rozhodování, zda předmětná 
činnost patří do kategorie VaV (např. pro účely uznání daňových úlev), je třeba vyřadit 
činnosti, které sice tvoří součást inovačního procesu, obvykle však nejde o výzkum a vývoj, 
např. přihlašování a licencování patentu, výzkum trhu, nastartování výroby, vybavení nástroji 
a úprava návrhu pro výrobní proces. I zde však může být obsažen ocenitelný prvek novosti a 
odlišení bývá někdy dosti obtížné. Americká National Science Foundation používá tento 
návod: „Je-li prvořadým cílem dosažení dalšího technického vylepšení výrobku nebo procesu, 
pak práce patří do rámce definice výzkumu a vývoje. Jestliže je na druhé straně výrobek, 
proces nebo přístup v podstatě daný a prvořadým cílem je vytvořit trhy, provádět 
předvýrobní plánování nebo hladce zprovoznit výrobní nebo kontrolní systém, práce již není 
výzkum, vývoj a inovace.“  

Tradiční dělení rozlišuje mezi výzkumem základním, aplikovaným a tzv. 
experimentálním vývojem, které na sebe postupně navazují. Hranice mezi nimi se však stále 
více stírají a není výjimkou, když se poznatky základního výzkumu realizují přímo v praxi, 
např. v tzv. spin-off firmách.  
 
Rámec společenství pro oblast výzkumu, vývoje a inovací 

Veřejná podpora (state aid) podléhá / měla by podléhat přísnému regulatornímu 
rámci a být podrobována pravidelné kontrole, neboť je s ní spojeno riziko narušení 
konkurenčního prostředí. V oblasti podpory výzkumu a vývoje si např. lze představit dvě 
obdobné firmy, z nichž jedna dostane významnou odporu, která zásadně vylepší její 
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příjmovou stránku a získá tím konkurenční náskok před svým rivalem. Proto je jedním ze 
zásadních úkolů ústředních orgánů (ať již se jedná o EU nebo o národní autority) vytvořit 
prostředí, kde mají všichni stejné podmínky a podpora z veřejných zdrojů je poskytována na 
základě jasných pravidel. Zpravidla se toho dosahuje veřejnou soutěží, jíž se mohou zúčastnit 
všichni hráči a důsledným odlišením tzv. intenzity podpory podle blízkosti stadia výzkumu a 
vývoje k trhu. Jednou z úloh regulatorního rámce je i rozlišení podle charakteru provozované 
činnosti. Pro oblast výzkumu a vývoje lze definovat řadu aktivit, které mohou mít 
odstupňovaný potenciální dopad na konkurenční prostředí. Na jednom pólu stojí základní 
výzkum, jehož výsledky mohou mít největší hospodářský potenciál, mohou vést k zásadním 
změnám produktů či postupů a založit úplně nová odvětví či služeb, pravděpodobnost 
úspěchu je ale u nich malá a cesta k uvedení na trh zpravidla dlouhá. Proto je možno 
podporovat základní výzkum až do výše 100 % nákladů. Na opačném pólu pak stojí vývoj 
konkrétních produktů, postupů či služeb, kde je rozsah nových poznatků menší, 
pravděpodobnost realizace v praxi velká a doba do zavedení krátká. Proto má veřejná 
podpora vývoje povahu příspěvku pro žadatele, (který by vývojové práce provedl i bez 
tohoto příspěvku). Na stupnici mezi oběma naznačenými póly leží aplikovaný výzkum. 
Nejnověji přidala Evropská komise v pravidlech pro poskytování veřejné podpory výzkumu a 
vývoji i omezenou podporu inovací. Uvedená pravidla, kterými se musí řídit veškerá podpora 
výzkumu, vývoje a inovací v Evropské unii, jsou dána směrnicí 2006/C 323/01 „Rámec 
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“ (příp. směrnicemi navazujícími). 
Tato směrnice deklaruje jakým způsobem a v jaké výši může být podpora výzkumu, vývoje a 
inovací poskytnuta různým subjektům tak, aby nenarušila společný trh EU. Oficiální text 
uvedené směrnice je uveden na www.vyzkum.cz. Nová pravidla vycházejí ze zásady, že by 
mělo být obecně poskytováno méně veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací, měla by 
však být lépe koncentrována na případy, kdy selhává trh. Není náhodou, že jako případy 
hodné podpory jsou explicitně jmenovány malé a střední firmy a některé preferované 
oblasti. Nepřekvapí, že konkrétními úpravami je naopak obvykle podpora upřena oblastem, 
které nemají potřebný růstový potenciál a pro ekonomiku (EU či jejího členského státu) jsou 
málo významné, případně podpora není žádoucí z jiných důvodů.  

Představu o maximální míře (intenzitě) podpory a o preferovaných směrech si lze 
učinit z tabulky, která je součástí citované směrnice: 

Druh výzkumu Malé Střední 
Velké 

podniky 
Základní výzkum    100 % 100 % 100 % 

Aplikovaný výzkum     70 % 60 % 50 % 

Aplikovaný výzkum v případech: 
- spolupráce mezi podniky; pro velké podniky: 
přeshraniční spolupráce, nebo spolupráce 
nejméně s jedním malým nebo středním 
podnikem, nebo 
- spolupráce podniku s výzkumnou organizací, 
nebo 
- šíření výsledků 

80 % 75 % 65 % 
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Experimentální vývoj     45 % 35 % 25 % 

Experimentální vývoj v případech: 
- spolupráce mezi podniky; pro velké podniky, 
přeshraniční spolupráce nebo  
- spolupráce s alespoň jedním malým nebo 
středním podnikem nebo  
- spolupráce podniku s výzkumnou organizací 

60 % 50 % 40 % 

(V případě účinné spolupráce s výzkumnou organizací může podpora výzkumné organizace 
činit 100% bez ohledu na druh výzkumu) 

Je ovšem třeba říci, že se role jednotlivých fází výzkumných aktivit výzkumu, vývoje a 
inovací mění. Dříve byly jednotlivé činnosti odděleny a více či méně přiřazeny jednotlivým 
institucím (základní výzkum - vysoké školy a další instituce, např. AV ČR, aplikovaný výzkum - 
VŠ a rezortní výzkumné ústavy, průmyslový výzkum a vývoj - podnikové výzkumné kapacity). 
V duchu tzv. nového paradigmatu výzkumu, vývoje a inovací se však hranice stírají a není 
výjimkou, že špičkové vědecké poznatky jsou v rámci spin-off firmy nebo vedlejšího úvazku 
nositeli výzkumné myšlenky v nadnárodní firmě bezprostředně přenášeny do praxe.  
 
Hodnocení účinnosti prostředků vydávaných na výzkum, vývoj a inovace  

Jak bylo řečeno v úvodu, vydávají soukromé subjekty i veřejná správa prostředky na 
VaVaI s určitým cílem a logicky se tedy zajímají (nebo by se alespoň měly zajímat) o 
efektivnost takto vynaložených prostředků. S ohledem na povahu výzkumných činností není 
vždy snadné nalézt vhodné indikátory úspěšnosti. Vědci i různá odborná grémia se proto 
otázkou hodnocení přínosů výzkumu, vývoje a inovací intenzivně zabývají a hledají vhodné 
nástroje i postupy řešení, které by dokázaly pokud možno v objektivní (= kvantifikované) 
podobě určit úspěšnost dané země, instituce nebo jednotlivce, případně výzkumného 
projektu. Výsledek hodnocení je pak zpravidla podkladem pro přidělování prostředků 
z veřejných zdrojů. Zvláštní postavení mají mezinárodní srovnání (žebříčky) států či institucí. 
Velkou publicitu má např. srovnání univerzit, jak je provádí Institut vyššího vzdělání při 
univerzitě Jiao Tong v Šanghaji, větší váhu však má např. srovnání konkurenceschopnosti 
jednotlivých zemí, nebo tzv. Evropská stupnice inovací (European Innovation Scoreboard), 
srovnávající pozici členských zemí EU a světových lídrů USA a Japonska z pohledu schopnosti 
produkovat nové znalosti a zavádět je do praxe. 

V zásadě se rozlišuje mezi hodnocením před poskytnutím podpory (ex ante) a dopady 
poskytnuté podpory (ex post hodnocení). Hodnocení ex ante se používá v oblasti účelové 
podpory pro výběr nejlepších projektů podle předem zadaných kriterií. Hodnocení ex post by 
mělo být prováděno opět na základě zadaných parametrů (indikátorů) a mělo by ukázat, jak 
dalece byly splněny cíle, např. u daného projektu nebo programu. V případě aplikovaného 
výzkumu (experimentálního vývoje) se jako indikátorů užívá např. počet nově zavedených 
technologií, obrat z inovovaných produktů, počet podaných patentů chránících nalezené 
řešení apod. 

Pro zjišťování účinnosti institucionální podpory zatím chyběl v ČR nástroj, který by na 
základě objektivních dat dokázal identifikovat úspěšné příjemce podpory; důsledkem bylo, že 
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se podpora dosud poskytovala více méně plošně. S cílem změnit tuto praxi vypracovala Rada 
pro výzkum a vývoj novou metodiku, jejímž základem je srovnání přínosů (publikace 
v recenzovaných časopisech, odborné knihy, ale i patenty a zavedené technologie) a finanční 
podpory z veřejných zdrojů, které daná instituce obdržela. Systém byl začleněn do novely 
zák. 130/2002 Sb. a používá se v současné době pro přidělování institucionální podpory. 
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2. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků – 
zásady 

 
Základní pojmy 
 
 Výzkum - systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání = základní výzkum a aplikovaný 

výzkum. Ta část aplikovaného výzkumu, která je využívaná v nových výrobcích = 
průmyslový výzkum. (Def. zák. 130/2002 Sb.) 

 Vývoj - systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci 
nových výrobků. (Def. zák. 130/2002 Sb.) 

 Inovace - obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření 
nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, 
pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. (Def. EU) 

V problematice VaVaI je možné se setkat s následujícími pojmy: 

 Centra excelence (Centres of Excellence) - jednotky nebo organizační struktury zapojené 
do základního výzkumu a vyvíjející špičkové postupy světové úrovně na základě 
měřitelných vědeckých jevů (zahrnuty jsou i školící aktivity). Centra excelence mají 
v oblasti přírodních, sociálních a ekonomických věd spojovat teoretický a aplikovaný 
výzkum a v maximálně možné míře při tom využívat multidisciplinárních přístupů. 

 Seed / pre-seed cupital - kapitálový vklad, který umožňuje financování doplňující výzkum 
nutný pro uvedení výrobku na trh, popř. i výrobu prototypu, modelu apod. Samotná 
firma ještě není založena. 

 Spin-off firma - firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního 
subjektu k zahájení svého podnikání. Tento termín je používán často ve vztahu 
k univerzitám, kdy jsou spin-off firmy zakládány studenty a mladými vědeckými 
pracovníky s podporou univerzit a dlouhodobou spoluprací s nimi. 

 Přenos znalostí a technologií (Technology Transfer) - proces, při kterém je technologie, 
znalost a / nebo informace vytvořená v jedné organizaci, v jedné oblasti nebo pro jeden 
účel aplikována nebo využita v jiné organizaci, v jiné oblasti nebo pro jiný účel. 

 Vědeckotechnický park - tento termín je v ČR používán od roku 1990 souhrnně pro 
všechny druhy parků (center). Vědeckotechnické parky se profilují především do tří 
hlavních typů: vědecký park (centrum), technologický park (centrum), podnikatelské a 
inovační centrum. 

Je zřejmé, že se stále více stírá hranice mezi výzkumem, vývojem a inovacemi. Proto i 
systémy veřejné podpory se postupně rozšiřují na všechny aspekty tohoto procesu. V dalším 
textu této kapitoly se proto budeme zabývat především možnostmi získání podpory 
(především finanční) pro všechny tři uvedené aktivity. 
 

Použité zkratky: 

AV ČR – Akademie věd České republiky 
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AVO – Asociace výzkumných organizací 

CEFIC – Evropská rada chemického průmyslu 

ESF – Evropský sociální fond 

EU – Evropská unie 

FP7 – 7. rámcový program EU na podporu VaVaI 

FÚ – finanční úřad  

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSP – malý a střední podnik 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NKÚ – Národní kontrolní úřad 

NPV – Národní program výzkumu a vývoje   

NPVaVaI – Národní politika výzkumu a vývoje 

OP – operační program, rozdělující strukturální fondy EU 

RIV – registr informací o výsledcích VaVaI 

RP – rámcový program EU 

RVV – Rada pro výzkum a vývoj 

SF – strukturální fondy  

SCHP ČR – Svaz chemického průmyslu ČR  

SR – státní rozpočet  

v.v.i. – veřejná výzkumná instituce 

VaV – výzkum a vývoj  

VaVaI – výzkum, vývoj a inovace 

 
Přehled možností veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací 

Možnosti podpory jsou v současné době poměrně rozsáhlé a tento kurz by měl 
pomoci jeho absolventům se v nich orientovat. Použijeme-li jako třídící kritérium peněžní 
toky a přiřadíme jim oblasti podpory, můžeme možnosti seřadit do tabulky: 

 
Čí jsou 
peníze 

Kdo je 
rozdává 

Co se 
podporuje 

Pod jakým heslem 

EU EU VaV 
Mezinárodní výzkumné programy 
(nejznámější jsou RP EU) 

EU+ČR ČR VaVaI 
Strukturální fondy (podmínky 
schválené EU) 

ČR ČR VaVaI 
Veřejná (přímá) podpora ze SR ČR 
(zák. 130/2002 Sb.) 

ČR ČR VaV 
Nepřímá podpora výzkumu a vývoje 
(zák. o dani z příjmu) 
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Mezinárodní výzkumné programy 

Jak již bylo uvedeno výše, vnímá Evropská unie výzkum a vývoj jako jeden 
z nejvýznamnějších nástrojů k dosažení své vlastní dlouhodobé ekonomické prosperity. 
Naprostá většina prostředků na podporu VaVaI je utrácena na úrovni členských zemí, což 
nemůže vyloučit duplicitní výzkum v různých zemích. Rovněž dostatečné soustředění 
lidských sil, přístrojového vybavení i finančních prostředků (dosažení tzv. kritické masy) je 
za těchto okolností velmi obtížné. Ve snaze soustředit alespoň část prostředků na 
koordinované akce, případně i velmi rozsáhlé projekty VaVaI, jsou organizovány různé 
iniciativy, které by měly zmíněné nedostatky překonávat. Nejvýznamnější z nich mají podobu 
programů na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Evropská komise 
připravuje, vyhlašuje a financuje Rámcové programy na podporu VaVaI, do kterých se 
mohou přihlašovat zejména subjekty ze členských zemí a přidružených zemí EU. Podrobněji 
jsou tyto programy uvedeny v kapitole 3. V letošním roce byl zahájen již sedmý RP, v jehož 
rámci bude v období do roku 2013 alokováno více než 50 mld. EUR. Aby bylo možno tyto 
prostředky co nejlépe využít, poskytuje v ČR poradenství a informace síť NINET 
(www.ninet.cz), příp. Technologické centrum AV ČR (www.tc.cz) konkrétně na www.fp7.cz. 
Přehledné informace lze získat i na www.czelo.cz. 
 
Strukturální fondy na léta 2007-2013 

V rámci své kohezní politiky vydává EU značné prostředky na vyrovnání podmínek a 
životní úrovně v jednotlivých členských zemích i regionech. Vedle oblastí, jako jsou např. 
doprava a životní prostředí, se dostává v souladu s Lisabonskou strategií významné podpory i 
oblasti VaVaI. Zejména v rámci současného plánovacího období 2007 – 2013 je této oblasti 
věnována mimořádná pozornost. V rámci strukturálních fondů budou české úřady rozdělovat 
na základě detailních jednání s EK (a pod jejím permanentním dohledem) prostředky Fondu 
na regionální rozvoj (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF) v podobě tzv. operačních 
programů (OP). I když jednání s EK ještě nejsou ukončena, je velmi pravděpodobné, že se 
v České republice budou podpory výzkumu, vývoje a inovací týkat následující operační 
programy: 
 OP Výzkum a vývoj pro inovace (řídící orgán MŠMT), 

 OP Podnikání a inovace (MPO), 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT), 

 OP Konkurenceschopnost pro Prahu (Magistrát hl. m. Prahy). 
 

3. Podpora výzkumu a vývoje výlučně ze státního rozpočtu ČR 
 

Základním zákonem, kterým se řídí celá oblast podpory výzkumu, vývoje a inovací je 
zákon 130/2002 Sb. Jeho přijetí v r. 2002 znamenalo velmi významnou změnu proti 
původnímu systému poskytování veřejné podpory výzkumu a vývoje.  

K další takto veliké změně došlo až v r. 2009, kdy byla přijata rozsáhlá novelizace 
uvedeného zákona. K ní došlo především proto, že dosavadní systém poskytování podpory 
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vykazoval řadu nedostatků, a proto v r. 2008 vláda schválila dokument „Reforma systému 
výzkumu, vývoje a inovací v ČR“.  

Na základě této reformy byla zpracována novela zák. 130/2002 Sb. platná od 
1.7.2009. Hlavní změnou je především implementace „Rámce Společenství pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací“ do našeho právního řádu a odstranění nedostatků 
současného systému podpory výzkumu a vývoje. Zákon dostal i nový název „Zákon o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací)“ (dále jen Zákon o podpoře VaVaI). Obsahuje řadu důležitých změn. 

Podle tohoto zákona je Ústředním správním úřadem odpovědným za výzkum a vývoj 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou oblastí, které zabezpečuje Rada pro 
výzkum. Ostatní správní úřady, které jsou oprávněny poskytovat podporu, odpovídají v 
oblasti VaVaI za přípravu koncepcí a jejich realizaci, přípravu a realizaci programů VaVaI, za 
veřejné soutěže v oblasti VaVaI a za kontrolu využívání podpory. Poradním orgánem vlády je 
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), podporovaná profesním sekretariátem a dalšími 
poradními orgány, a to odbornými komisemi - pro jednotlivé směry VaVaI (pro vědy živé 
přírody, pro vědy neživé přírody a inženýrství, pro společenské a humanitní vědy) a 
Bioetickou komisi. Vše o RVVI a jejích členech je možné zjistit na www.vyzkum.cz.  

Před novelizací zák. 130/2002 Sb. ho doprovázelo několik prováděcích nařízení vlády. 
Byly to především: 
- nařízení vlády č. 461/2002, o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o 
veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, 

- nařízení vlády č. 462/2002 o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů. 

Tato nařízení byla novelizací zrušena a zákon prakticky ve všem odkazuje na výše 
uvedený „Rámec společenství“, případně na tzv. superblokovovu výjimku, kodifikovanou 
nařízením EU č. 800 z roku 2008. To možná v praxi přinese řadu problémů, protože v mnoha 
případech je „Rámec společenství“ poměrně vágní a tak nemusí být výklad zákona 130/2002 
Sb. v praxi jednoznačný.     

Základním dokumentem, kterým se řídí celá oblast podpory VaVaI je pravidelně 
aktualizovaná „Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 - 2015“ (NPVaVaI), 
která formuluje vztah našeho státu k VaVaI ve střednědobé perspektivě. Jsou v ní definovány 
priority a cíle pro ČR – jako hlavní nástroj politiky VaVaI je uvedeno „Financování a podpora 
VaVaI z veřejných prostředků“, které se dělí na „Veřejnou podporu VaVaI“ (přímou) a 
„Nepřímou podporu VaV – daňové, celní a jiné úlevy pro VaV“.    
 

4. Přímá podpora výzkumu, vývoje a inovací ze státního rozpočtu ČR 
(zák. 130/2002 Sb.)  

 

Veřejnou (přímou) podporou  je zde myšleno přímé financování VaVaI z veřejných 
prostředků. 

 



 

                                                                                     
                                                                                        strana 13 z 71 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

Legislativa 

Základním legislativním dokumentem, který určuje pravidla pro poskytování veřejné 
podpory v ČR, je zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 
a samozřejmě pro ČR závazný „Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací“. Zákon zavádí do českého zákonodárství názvosloví pro VaVaI (zjednodušeno): 
 základní výzkum – teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem 

získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných 
skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi, 

 aplikovaný výzkum – teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových 
poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, 
postupů nebo služeb, 

 experimentální vývoj – získávání, spojování, formování a používání stávajících 
vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro 
návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb (dále jen 
„vývoj“), 

 inovace – zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo 
služeb do praxe (rozlišuje se „inovace postupů“ a „organizační inovace“), 

 poskytovatel – správce kapitoly SR, který podporu poskytuje (např. ministerstvo), 

 uchazeč – právnická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory, 

 příjemce – právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem 
rozhodnuto, 

 další účastník projektu (dříve spolupříjemce) – právnická osoba, s níž uchazeč uzavřel 
smlouvu o řešení části projektu, 

 řešitel – fyzická osoba, která je příjemci odpovědná za odbornou úroveň projektu, 

 výzkumná organizace – právnická osoba, jejímž hlavním účelem je provádět výzkum, 
nebo vývoj, šířit jejich výsledky, zisk zpětně reinvestovat do těchto činností a k jejímž 
výzkumným kapacitám nebo výsledkům nemají přednostní přístup subjekty provádějící 
ekonomickou činnost, které by na ni mohly uplatňovat vliv, 

 infrastruktura - zařízení nebo podpůrná činnost výzkumu, vývoje a inovací (služby pro 
VaVaI, speciální výzkumná zařízení, systémy pořizování a uchování dat, činnost 
právnických osob zajišťujících administrativu a financování VaVaI, ověřování výsledků 
VaVaI), 

 velká infrastruktura - jedinečné výzkumné zařízení nezbytné pro ucelenou výzkumnou a 
vývojovou činnost, 

 způsobilé náklady - náklady ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být příjemcem 
vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi  

 uznané náklady – takové způsobilé náklady ve výzkumu, vývoji a inovacích, které 
poskytovatel schválí.  
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Poskytování podpory 

Novodobá historie poskytování státní podpory pro VaVaI začíná prakticky v            r. 
1995. Přestože výše podpory stále nedospěla k opakovaně slíbeným 0,7 % HDP, absolutní 
částka podpory díky rostoucímu HDP dosahuje již slušné úrovně. 
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Vývoj celkové podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků: 

 

 

Zdroj: Převzato z publikace „Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje 
v České republice - 2011“ (Karel Šperlink, Marek Blažka, Miloš Chvojka, Jiřina Shrbená).   
 

Mezi příjemce této podpory patří především tři skupiny subjektů: 

 Akademie věd České republiky (AV ČR): soustava vědeckých pracovišť – „Veřejných 
výzkumných institucí“, v.v.i. (do 1. 1. 2007 příspěvkových organizací), 

 Vysoké školy: veřejné vysoké školy a univerzity a soukromé vysoké školy, 

 Ostatní: příspěvkové (příp. v.v.i.) organizace orgánů státní správy zabývající se VaVaI; 
soukromý podnikatelský sektor. 
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Jak je rozdělována tato podpora konkrétním subjektům je možné pouze odhadnout – 
současný informační systém registruje pouze rozdělení podpory mezi příjemce – nikoliv již 
její rozdělování dalším uchazečům. Odhadem lze říci, že podpora je rozdělena mezi uvedené 
skupiny přibližně rovnoměrně, přičemž na soukromý sektor připadá v současné době cca 4 
mld. Kč.  

Podporu výzkumu a vývoje a inovací z kapitoly státního rozpočtu určené pro výzkum a 
vývoj, lze poskytnout buď jako „účelovou podporu“, nebo jako „institucionální podporu“ (viz 
dále). 

Před novelizací zákona 130/2002 Sb. poskytovalo oba typy podpor více než 20 
poskytovatelů – od AV ČR s rozpočtem 5 - 7 mld. Kč až po BIS s rozpočtem 6 mil. Kč. 
Poskytovatelé účelové podpory vyhlašovali jednotlivé programy, které obvykle odrážely 
specifika příslušného rezortu a projekty pak do nich předkládaly obvykle stále stejné subjekty 
zabývající se příslušnou problematikou. Mezi výzkumnými pracovišti v aplikovaném výzkumu 
a vývoji tak prakticky neexistovala přímá konkurence. Navíc se často vyskytovaly 
„mezirezortní“ problémy u mezioborových projektů.  

K objektivnímu hodnocení výsledných efektů jednotlivých programů také 
nepřispívalo, že poskytovatelé byli zároveň autory programů a současně odpovídali za jejich 
plnění. Často to vedlo k změkčování cílů programů již v době jejich přípravy. Díky velkému 
množství poskytovatelů mohlo také docházet k duplicitám v podpoře výzkumu a vývoje, 
nebo naopak k odmítání dobrých projektů kvůli nevyjasněným kompetencím.  

Všichni poskytovatelé by však také měli dodržovat stejné, zákonem dané procedury, 
což někdy u „malých“ poskytovatelů činilo problémy. Navíc to nejdůležitější pro žadatele o 
podporu – forma a obsah příslušných formulářů, systém přihlašování a další administrativa – 
se mezi poskytovateli někdy diametrálně lišily.   

Proto jedním z cílů přijaté „Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR“ bylo 
kromě mnoha dalších věcí i odstranění roztříštěnosti podpory českého výzkumu a vývoje vč. 
zjednodušení administrativy spojené s poskytováním účelové podpory. Konkrétně v bodě 
1.2. „Cíle reformy“ je uveden bod (2) „Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž 
je podporován VaV ČR, zjednodušit administrativu.“ Tento cíl je také uveden v bodě 1.4. 
Principy Reformy jako bod 1. „Co největší zjednodušení struktury systému státní podpory 
VaV, snížení počtu rozpočtových kapitol a snížení administrativní zátěže.“ Hned v dalším 
bodu je řečeno jakými cestami by toho mělo být dosaženo „3. Podpora excelence a 
kvalitního výzkumu, vývoje a inovací a přenesení rozhodování o tom, jaké cesty k dosažení 
nejlepších výsledků zvolit, z ministerstev na organizace u institucionální podpory a na 
profesionální agentury – Grantovou agenturu ČR (dále jen „GA ČR“) a Technologickou 
agenturu ČR (dále jen „TA ČR“ – viz dále) u účelové podpory.“ 

V praxi to znamená především to, že poskytovatelé podpory se prakticky rozdělili do 
tří skupin.  

1. Poskytovatelé, kteří přestali poskytovat účelovou podporu zcela. Jsou to AV ČR, 
MD, MMR, MŽP, SÚJB, MPSV, ČBÚ, NBÚ, MZV, BIS. 

2. Poskytovatelé, kteří poskytují účelovou podporu ve sníženém rozsahu, což se týká 
prakticky pouze MŠMT, které bude nadále poskytovat tuto podporu pouze pro podporu 
mezinárodní spolupráce ve VaV. U obou těchto skupin dojde k „doběhu“ stávajících 
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programů, ale nebudou již vyhlašovat nové, jejichž problematiku převezme buď TA ČR, nebo 
některý další poskytovatel.  

3. Poskytovatelé, kteří nadále poskytují účelovou podporu. Kromě Technologické 
agentury se jedná o GA ČR, MO, MV, MK, MZe, MZ  a ÚV ČR (RVV). 

4. Poskytovatelé, kteří poskytují pouze institucionální podporu. Jedná se pouze o AV 
ČR a nově o MPO, které bude poskytovat v souladu s Rámcem Společenství institucionální 
podporu soukromým výzkumným organizacím z oboru průmyslu a podporu mezinárodní 
spolupráce pro OP PI.  

Celkem se tak sníží počet poskytovatelů podpory na 11. 
 
Institucionální podpora 

Tento typ podpory sloužil původně především pro podporu institucí provádějících 
základní a aplikovaný výzkum. Z této věty vychází i další vlastnosti této podpory – byla 
určena hlavně pro základní výzkum prováděný bez konkrétního realizačního zaměření – 
zajišťovala podporu institucí provádějících vědecký rozvoj určitého oboru. Postupem doby do 
ní byla zařazena i podpora na základě jiných principů. Po novelizaci zák. 130/2002 Sb. se 
možnosti této podpory ještě více rozšířily. Má však společné dva rysy - podpora může činit až 
100% nákladů příslušného výzkumu a výběr uchazečů není prováděn veřejnou soutěží , ale 
buď na základě stanoveného hodnocení, nebo přímo vychází z nějakých dokumentů (např. 
mezinárodních) či schválených algoritmů. 

Je poskytována na: 

1. dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (VO) na základě zhodnocení jí 
dosažených výsledků: příspěvkové organizace, vysoké školy, podnikatelské 
subjekty (>85% AV ČR+MŠMT) 

2. mezinárodní spolupráci ČR ve VaVaI (poplatky za účast v programech, členství v 
organizacích, „dofinancování“ finančních podílů českých účastníků) 

3. operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích 

Nejzajímavější (i z hlediska podnikatelské praxe!) je způsob poskytování 
institucionální podpory. Zde došlo novelizací zákona k poměrně zásadní změně. Před ní byla 
podpora poskytována/přidělována na tzv. „Výzkumný záměr“, který měl zajišťovat v 
základním nebo aplikovaném výzkumu koncepční rozvoj organizace na období 5 až 7 let. 
Směly se z něj hradit náklady pouze na výzkum prováděný příjemcem (nikoliv nakupovaný). 
Před účinností zákona 130/2002 Sb. nesměly tuto podporu čerpat obchodní společnosti – 
pouze vysoké školy a příspěvkové organizace (dnes většinou v.v.i.). Zákon 130/2002 Sb. již od 
r. 2002 tuto variantu umožňoval, ale pouze v případě, že společnost a její činnost vyhovovala 
určitým podmínkám. V r. 2003 tak o podporu svého Výzkumného záměru požádalo skoro 30 
podnikatelských subjektů. Více než 20ti obchodním společnostem (s.r.o. a akciovým spol.) 
byla tato podpora přiznána – jedná se převážně o bývalé tzv. „oborové výzkumné ústavy“ 
(nyní soukromé), které zajišťovaly a nyní zase zajišťují rozvoj určitého odvětví, které má v ČR 
svou realizační základnu. Novelizovaný zákon nyní příslušné podmínky zpřesnil a zavedl jako 
nezbytný předpoklad pro poskytnutí institucionálního financování splnění podmínek tzv. 
„Výzkumné organizace“ definované Rámcem společenství. Nejpodstatnější podmínkou je to, 
že hlavním předmětem činnosti uchazeče musí být výzkum, že veškerý dosažený zisk 
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uchazeče je využíván pouze k podpoře výzkumu a že majitelé/zakladatelé příslušné 
společnosti nemají přednostní přístup k jejím kapacitám a výsledkům. Další velmi podstatnou 
změnou je to, že výše této podpory již není odvozována od požadavku příjemce vyjádřeném 
ve Výzkumném záměru, ale na základě (bodového) hodnocení výsledků dosahovaných 
příslušnou institucí za posledních 5 let. Lze předpokládat, že odpor proti této metodice 
hodnocení institucí výzkumu a vývoje povede v dohledné době ke změnám systému.  

 
Účelová podpora 

 Účelová podpora je poskytována dvěma způsoby: 

1. na základě výsledků veřejné soutěže na 

- grantový projekt, kde si příjemce stanovuje sám cíle a způsoby řešení, 

- veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji, kterou se realizuje výzkum a vývoj 
pro potřeby poskytovatele, 

- programový projekt VaVaI, který vyjadřuje, jakým způsobem přispěje 
uchazeč k naplnění cílů vyhlášeného programu. 

2. na základě jiných postupů (obvykle schvalovaných vládou) na  

- projekty mezinárodní spolupráce ve VaVaI, 

- projekty velkých infrastruktur, 

- specifický vysokoškolský výzkum. 

Největší finanční prostředky se týkají skupiny 1. – poskytování podpory na základě 
veřejné soutěže. Podpora je v těchto případech zaměřena na řešení jednotlivých konkrétních 
projektů. Zvláště podpora projektů výzkumu, vývoje a inovací je podpora nejvíce využívaná 
podnikatelskými subjekty. 
 

Tyto projekty může ze zákona 130/2002 Sb. poskytovat pouze Grantová agentura 
České republiky (GA ČR) (před novelizací zákona i Grantová agentura Akademie věd České 
republiky - GA AV ČR). Příjemce stanovuje sám cíle a způsoby řešení v základním výzkumu v 
oborech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy. 
Obě agentury mají pro posuzování projektů v uvedených oborech zřízeny oborové a 
podoborové komise a vypisují různé druhy grantů.  

Grantové projekty 

U GA ČR jsou to kromě „standardních projektů“, do kterých se může zapojit kterákoliv 
právnická či fyzická osoba z ČR, ještě „postdoktorské projekty“ pro mladé vědce do 35 let a 
„doktorské projekty“ pro doktorské týmy sdružující doktorandy v dané tematické oblasti. 
Podporu poskytuje také českým účastníkům mezinárodních vědeckých programů 
EUROCORES.  

Grantovou agenturou AV ČR pak také kromě „standardních badatelských grantových 
projektů“ byly vypisovány soutěže na „juniorské badatelské grantové projekty“ pro mladé 
badatele do 35 let a „doplňkové publikační grantové projekty“ k usnadnění malotirážních 
edic vědeckých publikací. 
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Výše dotace je možná do 100 % nákladů projektu. 
 

Tento typ podpory je trochu jiný než ostatní – řeší specifický případ, kdy poskytovatel 
potřebuje pro své účely vyřešit nějaký výzkumný projekt a je také jediným uživatelem 
výsledků tohoto projektu. Při vyhlášení veřejné soutěže nehledá tedy poskytovatel množinu 
nejlepších projektů splňujících dané podmínky, ale pouze jeden jediný, který dosáhne 
kýžených výsledků. Proto se tato veřejná soutěž zcela výjimečně řídí zákonem 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách a nikoliv zákonem 130/2002 Sb.. Po uskutečnění výběru se však další 
kroky (poskytování podpory, účetnictví apod.) již tímto zákonem dále řídí. 

Veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji 

Dotace opět může dosáhnout 100 % nákladů bez ohledu na typ výzkumu. 
 

Jedná se o nejobvyklejší projekty podnikatelské sféry – tento typ podpory je zaměřen 
na řešení jednotlivých konkrétních projektů. Tedy projektů, které chce subjekt řešit ne proto, 
že na ně dostane prostředky, ale proto, že potřebuje jejich výsledky. 

Programové projekty výzkumu, vývoje a inovací 

Veřejná soutěž je vypisována jednotlivými poskytovateli na základě „Programů 
podpory výzkumu a vývoje“ schválenými vládou, které definují věcné, časové a finanční 
podmínky. Podpora je poskytnuta těm uchazečům, jejichž projekty nejlépe splňují vyhlášené 
cíle a priority příslušného programu. Uchazeč o poskytnutí podpory musí ve svém návrhu 
projektu vyjádřit, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů 
vyhlášeného programu. 

Programy vyhlašovala před novelizací velká řada poskytovatelů (blíže viz výše kap. 3). 
V počátcích poskytování účelové podpory záleželo jen na rozhodnutí poskytovatele, jaké cíle 
stanoví ve svých „Programech podpory VaVaI“, a co tedy bude svými programy při 
poskytování podpory preferovat. Brzy však zvítězilo přesvědčení, že alespoň část 
poskytované podpory musí odrážet oborové preference ČR a nikoliv jen přání jednotlivých 
rezortů. Proto byly postupně zformovány „národní programy výzkumu a vývoje“ (NPV), pro 
jejichž plnění byla určena část rozpočtu účelové podpory. Její podstatně větší část však stále 
zůstala v pravomoci poskytovatelů. 

 

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací požaduje, aby byl pro zvýšení přínosu 
výzkumu a vývoje pro ekonomiku a společnost uskutečněn (kromě jiného) výběr priorit 
orientovaného výzkumu. S využitím metody Technology Foresight byly formulovány priority 
již tří „národních programů výzkumu a vývoje“ (NPV), které financují VaVaI v oblastech 
celospolečenského zájmu. 

Národní programy výzkumu a vývoje 

V roce 2003 byl schválen „Národní program výzkumu na léta 2004 – 2008“ (NPV I). 
Protože to byl první pokus, trpěl NPV I řadou nedostatků. Nepodařilo se snížit velké množství 
výzkumných priorit a naopak zůstaly opomenuty některé výzkumné problémy. Nepodařilo se 
také snížit počet poskytovatelů. 

Proto byl od 1. 1. 2006 zahájen „Národní program výzkumu na léta 2006 – 2011“ 
(NPV II) - projekty podporované z tohoto programu budou ukončeny max. do konce 2011. 
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Byl složen ze 4 tématických programů a 3 průřezových – programy se dále dělí na tzv. 
„tématické oblasti“. Výdaje z veřejných zdrojů se předpokládali celkem > 7,5 miliard Kč (2006 
– 0,9 / 2007 – 1,2 mld. Kč); dotace na jeden projekt: tématický 1 ÷ 30 mil. Kč/r.; průřezový 
min. 200 tis. Kč/r. Podařilo se zmenšit počet poskytovatelů na pouhé dva – MPO vyhlašoval 
jeden tématický program (Trvalá prosperita) a MŠMT vyhlašoval tři tématické programy 
(Zdravý a kvalitní život, Informační technologie pro znalostní společnost, Sociálně-
ekonomický rozvoj české společnosti). 
 
Technologická agentura 

Důvody pro vznik Technologické agentury jsou popsány výše v kap. 3. – byla to 
především nutnost snížit počet poskytovatelů účelové podpory a sjednotit a zjednodušit 
příslušnou administrativu poskytování účelové podpory pro aplikovaný výzkum a inovace. 
Kromě výše uvedených důvodů mělo umožnit také zřízení nové agentury rezortům část 
pracovníků vyčlenit na to, co je jejich hlavním úkolem a čím se také ve vyspělých zemích 
zabývají – koncepci rozvoje odvětví z hlediska výzkumu a vývoje a na ně navazující programy 
výzkumu a vývoje. Ze všech těchto důvodů vznikla nová instituce – Technologická agentura, 
která převzetím značné části poskytování účelové podpory by měla odstranit uvedené 
problémy. 

Z hlediska zákona je postavení Technologické agentury a její činnost definována v § 
36a, zákona 130/2002 Sb. Zkráceně řečeno: 

Právní postavení je prakticky paralela ke stávající Grantové agentuře ČR pro oblast 
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Je organizační složkou státu a správcem rozpočtové 
kapitoly státního rozpočtu.   

Hlavními cíli její činnosti jsou: 

− podporovat za celou ČR projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které mají 
skončit uplatněním v praxi, 

− poskytovat plný servis uživatelům v průběhu celého procesu (poradenství právní a 
finanční, ochrana výsledků atd.), 

− podporovat komunikaci mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a 
podílové financování projektů, 

− spolupracovat se zahraničními technologickými agenturami (zejm. zemí EU) a 
využívat jejich zkušeností. 

 
Příklady vyhlašovaných Programů podpory výzkumu a vývoje 

Pro ilustraci uvádíme výběr z programů největších poskytovatelů, i když některé 
z nich se již nevyhlašují – pro ilustraci poskytování podpory jsou to však dobré příklady. 
 

Program TANDEM:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Jeho hlavním rysem bylo zajištění výzkumu určeného pro průmysl. Program 
předpokládal, že výsledky podporovaných projektů budou teprve prostřednictvím dalšího 



 

                                                                                     
                                                                                        strana 21 z 71 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

navazujícího průmyslového výzkumu a vývoje využity v nových výrobcích, technologiích a 
službách. Projekty tak mohou obsahovat i část základního / aplikovaného výzkumu. Proto 
byla jedna z podmínek programu sestavení řešitelského týmu z pracovníků průmyslových 
organizací a pracovníků výzkumných pracovišť. Byl to první program, který jednoznačně 
preferoval spolupráci výzkumných organizací s realizační sférou. Uchazečem však musel být 
vždy subjekt zřízený podle obchodního zákoníku.  
 

Program IMPULS:  

V tomto programu se naopak předpokládal pouze průmyslový výzkum a vývoj, tedy 
že výsledky projektu budou již přímo použitelné v realizační sféře. Byl určen k vyřešení vždy 
jednoho konkrétního programového projektu výzkumu a vývoje, zpravidla až na úroveň 
ověřeného vzorku, funkčního vzoru, prototypu apod. Proto se v tomto programu 
nepovoloval žádný základní / aplikovaný výzkum.  

U obou jmenovaných programů byly velmi obecně charakterizovány „oborové“ 
priority programu a spíše byly preferovány obecnější cíle (podpora MSP, transfer výsledků ze 
základního do průmyslového výzkumu apod.).  
 

Program TRVALÁ PROSPERITA:  

Tento program je (viz. výše) byl částí „Národního programu výzkumu na léta 2006 – 
2011“ (NPV II) – konkrétně se jednalo o jeho tématický program TP1. Z tohoto důvodu zde 
bylo velmi detailně popsáno 24 tématických (oborových) oblastí, v kterých bylo možno žádat 
o podporu projektů. Tím se podstatně lišil od programů TANDEM a IMPULS. Podmínkou 
podpory nebyla okamžitá realizace výsledků projektů (i když byla vítána), ale spíše vznik 
nových nebo rozvoj stávajících průmyslových odvětví, využití nových technologií, materiálů 
apod. 

 
Program TIP:  

Program je posledním programem vyhlašovaným MPO – postupně nahradil předchozí 
tři programy. Výzvy budou vyhlašovány do r. 2014 – vlastní projekty možno řešit do 2017. 

Realizací svých výsledků má program zajišťovat rozšíření poznatkové základny pro 
posílení produkce České republiky a následně Evropské unie, zajistit plynulou a trvalou 
tvorbu poznatků VaV pro průmyslovou výrobu a je v něm zvlášť podpořen výzkum a vývoj 
pro MSP. Cíli programu jsou nové materiály a výrobky, progresivní technologie, informační a 
řídicí systémy. Jedná se o čtyřleté projekty s minimem zákl. výzkumu. Požadováno je 50% 
řešení vlastními zaměstnanci a investice mohou tvořit 0% až max. 20% celkových uznaných 
nákladů (dle typu výzvy). 
 

Programy VaVaI na podporu mezinárodní spolupráce 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Tyto programy (kromě programu EUPRO) mají jednu velkou zvláštnost – poskytovaná 
podpora je podmíněna tím, že uchazeč o poskytnutí podpory musí předložit schválení 
příslušného mezinárodního grémia, že byl na jeho úrovni vybrán k mezinárodní spolupráci ve 
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výzkumu, vývoji a inovacích. Proti „mezinárodním výzkumným programům“ (viz. výše) se tak 
liší tím, že se sice jedná o mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích, ale 
podpora je poskytována z českého státního rozpočtu podle zákona 130/2002 Sb. 
Podrobnosti na: http://www.msmt.cz, kap. „Mezinárodní vztahy >> výzkum a vývoj“. 
 
Program EUREKA (EUREKA CZ):  

Evropský mezinárodní program EUREKA (European Network for Market-oriented, 
Industrial R&D) vznikl v roce 1985 a nyní sdružuje 37 členských zemí a Komisi EU. Některé 
další země mají statut přidruženého členství. Česká republika je řádným členem od roku 
1995. Program je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a 
průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní 
spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami. 
Cílem programu v ČR je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky a zvyšovat její 
technologický potenciál podporou evropské spolupráce podniků a výzkumných organizací v 
oblasti progresivních technologií. Program EUREKA nestanovuje předem tematická zadání, 
necentralizuje financování ani výběr projektů. Řídí se zásadou, že návrhy a iniciativa musejí 
vycházet zdola (tzv. princip bortim-up), od jednotlivých průmyslových podniků a firem, 
výzkumných ústavů a vysokých škol, které mají o spolupráci bezprostřední zájem. Výstupem 
řešení projektů musí být nové špičkové výrobky, technologie a služby s vysokým stupněm 
inovace, schopné prosadit se na světovém trhu. Výběr projektů vhodných pro zařazení do 
programu provádí ve spolupráci se Sekretariáty Národních programových koordinátorů NPC 
(pro ČR zajišťuje MŠMT) tzv. High level group (HLG) v Bruselu. Nezbytnou podmínkou účasti 
je spolupráce subjektů z nejméně tří členských / přidružených zemí EUREKA (blíže na 
www.eureka.be). 

Sama Komise EU až dosud neposkytovala projektům EUREKA finanční podporu, 
financování je pro každou zemi specifické. Některé země poskytují programu specifickou 
podporu; patří mezi ně i ČR, kde MŠMT obvykle jedenkrát ročně umožňuje vyhlášením 
programu EUREKA požádat o poskytnutí podpory na řešení české části příslušného projektu 
EUREKA.  
 
Program KONTAKT (KONTAKT II):  

Cílem programu je podpora účasti českých institucí ve dvoustranných aktivitách se 
státy, se kterými má Česká republika sjednanou platnou mezivládní dohodu o 
vědeckotechnické spolupráci, příp. další mnohostranné mezivládní smlouvy v oblasti VaVaI 
(NSF, OECD, SEI, NATO). Projekt ucházející se o podporu musí být součástí některé z výše 
uvedených mezinárodních aktivit a příslušný doklad musí být součástí žádosti. Program je 
určen na podporu projektů základního a aplikovaného výzkumu. V současnosti vyhlášený 
program KONTAKT II je určen pouze pro „Výzkumné organizace“. 
 

Program INGO (INGO II):  

Cílem programu INGO (Inter Non-Governmental Organization) je usnadnit 
financování členských závazků organizací VaVaI v mezinárodních vědeckých organizacích a 
podpora aktivní účasti vědců z České republiky v řídících orgánech mezinárodních vědeckých 
organizací. Návrhy projektů ucházejících se o podporu musí být součástí příslušných 
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mezinárodních aktivit a příslušný doklad musí být součástí žádosti. Program je určen na 
podporu základního výzkumu. V současnosti vyhlášený program INGO II je určen pouze pro 
„Výzkumné organizace“. 
 

Program COST (COST CZ):  

Tento program je trochu speciálně zaměřen – jeho cílem je podpora účasti českých 
institucí v evropské mnohostranné spolupráci COST (European Cooperation in the field of 
Scientific and Technical Research). COST koordinuje výzkum a vývoj formou tzv. Akcí 
(výzkumných programů), k nimž se mohou instituce zabývající se výzkumem a vývojem z 
členských států COST připojovat svými vlastními projekty z oblasti základního a aplikovaného 
výzkumu. Návrhy projektů ucházejících se o podporu musí být součástí některé ze 
schválených Akcí COST a příslušný doklad musí být součástí žádosti. Bližší informace o COST 
na www.cost.esf.org. V současnosti vyhlášený program COST CZ je určen pouze pro 
„Výzkumné organizace“. 
 

Program EUPRO (EUPRO II):  

Tento program je pouze český, a proto nevyžaduje na uchazeči potvrzení o přijetí do 
nějaké mezinárodní aktivity. Jeho cílem je podpora přípravy a předkládání návrhů projektů 
české účasti v rámcových programech EU. Pro tento účel podporuje vznik a provoz národní 
informační infrastruktury – sítě NINET (www.ninet.cz), jejímž úkolem je poskytovat 
informační a konzultační služby především k rámcovým programům pro VaVaI EU.  
Základním prvkem této sítě je „Národní kontaktní organizace“, jejíž činnost zajišťuje 
Technologické centrum AV ČR jako „Národní informační centrum pro Evropský výzkum 
(NICER)“. Dalšími subjekty sítě jsou „Regionální kontaktní organizace“ (RKO), které s 
regionální působností poskytují obecné informační a konzultační služby k evropským 
programů a „Oborové kontaktní organizace“ (OKO), které tyto služby poskytují ve 
specifických oblastech - obvykle oborově zaměřených. V současnosti vyhlášený program 
EUPRO II je určen pouze pro „Výzkumné organizace“. 
 

Technologická agentura vyhlásila za dobu své existence následující programy: 

Technologická agentura  

 
Program ALFA: 

Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.  
 
Charakteristika programu: 
Doba trvání 2011 až 2016 
Veřejné soutěže v letech 2010, 2011 a 2012 
Předpokládaný rozpočet celkem 11,6 mld. Kč 
Z toho výdaje státního rozpočtu 7,5 mld. Kč (65 %) 
Délka projektů 2 až 6 let 

Příjemci podpory podniky, výzkumné organizace 

 

http://www.cost.esf.org/�
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Zaměření programu: 
• Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, 
výrobních postupech a službách.  

 
Cíle programu: 

• Hlavním cílem programu je výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, 
materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí a 
udržitelného rozvoje dopravy, které budou aplikovatelné v podobě inovací. 

• Dílčím cílem programu je zdůraznění interdisciplinarity témat a nutnosti komplexního 
přístupu k řešení projektů. 

• Program usiluje o zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi 
jednotlivými subjekty, zvláště pak mezi podniky a výzkumnými organizacemi. 

 
Podprogramy a jejich specifické cíle: 
Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů: 

PP1: Progresivní technologie, materiály a systémy 
• Snížení materiálové a energetické náročnosti při zvýšení užitných vlastností 

výrobků s využitím progresivních technologií 
• Zlepšení užitných vlastností materiálů 
• Zvýšení bezpečnosti, rychlosti, kapacity a kvality systémů pro přenos informací 

 
PP2: Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí 

• Snížení dopadu antropogenních vlivů na životní prostředí 
• Omezení negativních následků živelních pohrom a jejich předcházení 
• Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek z obnovitelných zdrojů 
• Zajištění vyšší efektivity energetického využívání paliv 
• Zefektivnění a zvýšení kapacity přenosu energie 

 
PP3: Udržitelný rozvoj dopravy 

• Snížení negativních vlivů dopravních prostředků a infrastrukturních staveb na 
životní prostředí 

• Zvýšení bezpečnosti dopravních prostředků a snížení nehodovosti 
• Zvýšení bezpečnosti a životnosti dopravní infrastruktury 
• Zvýšení plynulosti dopravy s využitím dopravní telematiky 

 
Hodnotící proces návrhů projektů 

Kancelář Technologické agentury ČR (TA ČR) zajistí minimálně dva oponentní posudky 
a jedno zpravodajské stanovisko (oponenti i zpravodajové jsou losováni z databáze 
odborníků). Rada příslušného podprogramu (RPP) složená ze zpravodajů projektů zhodnotí 
projekty dle pravidel a kritérií TA ČR. Toto hodnocení prostřednictvím Kanceláře TA ČR 
předloží Radě programu. Rada programu objektivně a nezaujatě posoudí návrhy projektů a 
vypracuje pořadí projektů s přihlédnutím ke stanovisku Rady podprogramu. Toto pořadí 
předloží předsednictvu Technologické agentury ČR, které stanoví definitivní pořadí projektů. 
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Program BETA: 

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro 
potřeby státní správy. 
 
Charakteristika programu 
Doba trvání 2012 až 2016 
Identifikace výzkumných potřeb každoročně do roku 2015 včetně 
Předpokládaný rozpočet celkem 640 mil. Kč 
Z toho výdaje státního rozpočtu 640 mil. Kč (100 %) 
Délka projektů 1 až 3 roky 
Příjemci podpory podniky, výzkumné organizace 

Maximální míra podpory/projekt  100% celkových uznaných nákladů 
 
Zaměření: 

• Program je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby 
uvedených orgánů státní správy: 

o Český báňský úřad 
o Český úřad zeměměřický a katastrální 
o Ministerstvo dopravy 
o Ministerstvo práce a sociálních věcí 
o Ministerstvo pro místní rozvoj 
o Ministerstvo vnitra 
o Ministerstvo zahraničních věcí 
o Ministerstvo životního prostředí 
o Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 
• Program je realizován zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji na 

základě požadavků příslušných orgánů státní správy. 
 
Cíle programu: 

• Cílem programu je zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, 
dozorových činností, stejně jako získání nových poznatků, dovedností, služeb, 
informačních a řídicích produktů a postupů, které budou určeny pro výkon státní 
správy a povedou k vyšší inovativnosti a též i ke zvýšení hospodárnosti této činnosti. 

• Specifické cíle jsou členěny dle výzkumných potřeb příslušných orgánů státní správy. 
Výzkumnými potřebami se nazývají konkrétní projekty, které budou realizovány 
zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji. 

 
Hodnotící proces návrhů projektů 

Hodnocení v programu BETA probíhá ve dvou stupních. Nejprve každý z dotčených 
orgánů státní správy zašle návrhy svých výzkumných potřeb. Ty jsou následně vyhodnoceny 
především z hlediska splnění podmínek programu a potřebnosti řešení dané problematiky.  
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K výzkumným potřebám, které Rada programu doporučí a předsednictvo 
Technologické agentury ČR (TA ČR) schválí, vyhlásí TA ČR výzvu k podávání nabídek dle 
zákona o veřejných zakázkách. Na přípravě zadávací dokumentace k vybraným výzkumným 
potřebám spolupracuje TA ČR s příslušným orgánem státní správy. Proces výběru 
dodavatele, od okamžiku vyhlášení až do oznámení výsledků výběrového řízení, se řídí 
zákonem o veřejných zakázkách. Předložené nabídky jsou nejprve zhodnoceny z hlediska 
způsobilosti a následně dle ekonomické výhodnosti. Vybírá se jeden dodavatel, jehož 
nabídka nejlépe odpovídá předepsaným kritériím a požadavkům.  
 
Program Centra kompetence: 

Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
mezi veřejným a soukromým sektorem 
 
Doba trvání 2012 až 2019 
Veřejné soutěže v letech 2011, 2013 a 2015 
Předpokládaný rozpočet celkem 8,595 mld. Kč 
Z toho výdaje státního rozpočtu 6,016 mld. Kč (70 %) 
Délka projektů 4 až 8 let 
Příjemci podpory podniky, výzkumné organizace 
Maximální míra podpory/projekt 70% celkových uznaných nákladů 

Očekávaný počet podpořených center 35 
 
Zaměření programu: 

• Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací 
v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro 
značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.  

• Vzniklá centra mají vytvářet podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve 
výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem.  

• Oborové zaměření a výzkumné cíle center stanovují partneři centra ve strategické 
výzkumné agendě, která je klíčovým pojítkem spolupracujících subjektů a stěžejním 
předpokladem pro vznik a činnost centra. 

 
Cíle programu: 

• Hlavním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti ČR v progresivních oborech 
s vysokým potenciálem pro uplatnění v inovacích. 

• Program usiluje o stimulaci podniků a výzkumných organizací k vytvoření 
strategických partnerství, posílení interdisciplinarity výzkumu, vývoje a inovací a 
zvýšení horizontální mobility výzkumných pracovníků, zejména začínajících 
výzkumníků.  

 
Hodnotící proces návrhů projektů. 

Hodnocení v programu Centra kompetence probíhá ve dvou stupních. V prvním 
stupni hodnotí každý návrh projektu dva čeští a dva zahraniční hodnotitelé, kteří k němu 
vypracují oponentský posudek. Následně provedou zpravodajové (členové Rady programu) 
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souhrn oponentských posudků v rámci tzv. souhrnné hodnotící zprávy, ke které se všichni 
čtyři oponenti daného návrhu projektu vyjádří. Rada programu poté projedná souhrnné 
hodnotící zprávy spolu s vyjádřením oponenta a na tomto základě vypracuje závěrečnou 
hodnotící zprávu. Rada programu také navrhne pořadí návrhů projektů, které postoupí spolu 
se svým hodnocením předsednictvu Technologické agentury ČR (TA ČR), jež schválí návrhy 
projektů postupující do druhého stupně veřejné soutěže. 

V druhém stupni hodnocení jsou návrhy projektů hodnoceny třemi českými oponenty 
a zpravodajem (člen Expertní hodnotící komise). Následně jsou návrhy projektů projednány 
podle pravidel a kritérií TA ČR v Expertní hodnotící komisi, která předloží své hodnocení a 
pořadí návrhů projektů Radě programu. Rada programu poté projedná pořadí návrhů 
projektů a výsledky svého hodnocení postoupí předsednictvu TA ČR, které rozhodne o 
přidělení či nepřidělení podpory z programu Centra kompetence. 
 
Program Omega: 

Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního 
vývoje. 
 
Charakteristika programu: Doba trvání 2012 až 2017 
Veřejné soutěže v letech 2011, 2013 a 2015 
Předpokládaný rozpočet celkem 386,4 mil. Kč 
Z toho výdaje státního rozpočtu 309 mil. Kč (80 %) 
Délka projektů 1až 2 roky 
Příjemci podpory  podniky (pouze právnické osoby), výzkumné 

organizace 

Maximální míra podpory/projekt 80 % celkových uznaných nákladů 
 
Cíle programu: 

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných 
společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení 
konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality pracovního i celkového života 
jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. 
 

Specifickými cíli programu jsou: 
• Zefektivnění výkonu veřejných politik  
• Uskutečňování a prosazování veřejných zájmů ČR 
• Zvýšení konkurenceschopnosti ČR v rámci globalizovaného prostředí 
• Rozvoj regionů v kontextu evropského integračního procesu 
• Predikce ekonomického a hospodářského vývoje ČR 
• Společenský rozvoj, optimalizace sociálně stratifikačních procesů ve společnosti  
• Rozvoj znalostní a inovační společnosti 

 
Charakteristické rysy: 

• Interdisciplinární charakter výzkumu a vývoje 
• Důraz na získání nových poznatků a aplikovatelnost výsledků v praxi 
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• Výstupy zefektivní koncepční, metodické a 
rozhodovací činnosti v sociálně-ekonomických oblastech 

 
Hodnotící proces návrhů projektů 

Kancelář Technologické agentury ČR (TA ČR) zajistí minimálně dva oponentní posudky 
a jedno zpravodajské stanovisko. Expertní hodnotící komise (EHK) složená ze zpravodajů 
projektů zhodnotí projekty dle pravidel a kritérií TA ČR. Toto hodnocení prostřednictvím 
Kanceláře TA ČR předloží Radě programu. Rada programu objektivně a nezaujatě posoudí 
návrhy projektů a vypracuje pořadí projektů s přihlédnutím ke stanovisku Expertní hodnotící 
komise. Toto pořadí předloží předsednictvu Technologické agentury ČR, které stanoví 
definitivní pořadí projektů. 
 

5. Poskytování účelové podpory – předkládání a výběr projektů, 
výše a způsob poskytnutí podpory, užití dotace. 

 
Předkládání projektů 

Veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji, její obsah a podmínky musí vyhlásit 
poskytovatel minimálně v Obchodním věstníku a prostřednictvím informačního systému 
výzkumu a vývoje (www.vyzkum.cz). Pro toto vyhlášení musí poskytovatel zpracovat 
zadávací dokumentaci, v které jsou kromě podmínek programu a požadavků na způsobilost 
uchazeče k řešení navrhovaného projektu uveřejněny i způsob a kritéria hodnocení návrhů 
projektů, soutěžní a hodnotící lhůta a místo a způsob podávání návrhů projektů. 

„Soutěžní lhůta“ je období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů. Tato lhůta 
musí být pro jednostupňovou soutěž nejméně (od 1.2.2012) 43 dnů. „Hodnotící lhůta“ je 
období, ve kterém poskytovatel zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí 
výsledky veřejné soutěže. Nesmí být delší než 240 dnů od ukončení soutěžní lhůty. 

Vzhledem k velkému množství poskytovatelů se může uchazeč setkat s různými typy 
formulářů přihlášek (žádostí) - v poslední době se začíná masivně prosazovat elektronické 
vyplňování pomocí webovských aplikací. Všechny přihlášky jsou však principiálně velmi 
podobné.  
 
Výběr projektů (hodnocení) 

Pro přijímání návrhů projektů poskytovatel jmenuje komisi pro přijímání návrhů 
projektů. Tato komise kontroluje pouze splnění podmínek veřejné soutěže ve smyslu 
úplnosti všech náležitostí (dodržení termínu odevzdání, úplnost a správnost formy žádosti 
apod.). Při sebemenším nesplnění i na první pohled zdánlivé maličkosti je projekt vyřazen z 
dalšího hodnocení.   

Pro hodnocení návrhů projektů přijatých komisí ustanoví poskytovatel odborný 
poradní orgán. Poskytovatel je povinen zajistit ke každému návrhu projektu nejméně dva 
posudky oponentů.  

Odborný poradní orgán pak na základě oponentských posudků a vlastního jednání 
sestaví pořadí projektů, u nichž současně navrhne výši uznatelných nákladů a výši podpory. 
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Poskytovatel nakonec může rozhodnout v rozporu s uvedeným doporučením, musí však své 
rozhodnutí písemně zdůvodnit. Návrh projektu nesmí být v průběhu veřejné soutěže měněn.  

Podpora je poskytnuta projektům na základě jejich umístění v konečném pořadí a dle 
disponibilních finančních prostředků uvolněných v příslušném roce pro nové projekty 
příslušného programu.  

Nakonec poskytovatel způsobem a v termínu uvedeném ve vyhlášení oznámí 
výsledky hodnocení.  

Uchazeč má právo na poskytnutí oponentních posudků k jeho projektu bez uvedení 
osobních údajů oponentů. 
 
Výše podpory 

V souvislosti s otázkou poskytování účelové podpory projektům výzkumu a vývoje si 
musíme uvědomit jakousi „filosofii“ účelové podpory. 

Zatímco v systému plánované ekonomiky byly náklady na projekty výzkumu a vývoje 
hrazeny jejich nositelům jakožto „celospolečenská objednávka“ zcela státem, nyní stát v 
podstatě příslušnému subjektu pouze přispívá na řešení jeho projektu. V převážné většině 
programových projektů se jedná o projekty, které chce subjekt řešit ne proto, že na ně 
dostane prostředky, ale proto, že potřebuje jejich výsledky. Pokud pak takovýto projekt 
splňuje podmínky některého vyhlášeného programu, může nositel požádat o „příspěvek“ 
státu na řešení jeho projektu – tedy o poskytnutí účelové podpory. A pokud je projekt vybrán 
k podpoře, stát přispěje nositeli (nyní již „příjemci“) na část tzv. uznatelných nákladů. Z 
tohoto pohledu vyplývá i další důležitý aspekt podpory – stát si nedělá nárok na vlastnictví 
výsledků projektu ani získaného majetku.  

Otázkou je, jak velkou částí v relativní a absolutní výši a jakou formou stát na řešení 
projektu může přispět. 

V první řadě je nutné zdůvodnit velikost tzv. uznatelných nákladů – tedy nákladů, 
které poskytovatel uzná, že jsou nutné pro řešení daného projektu a které budou skutečně 
vynaloženy během řešení projektu. Tím je dána absolutní hodnota pro další výpočet výše 
podpory.  

Poté je nutné určit, jak velkou část těchto uznatelných nákladů příjemci stát 
poskytne. Při určování maximálně možné výše podpory vstupuje do hry především ohrožení 
tržního prostředí na relevantním trhu a intenzita podpory se tak musí řídit pravidlem „čím 
blíže k trhu, tím menší podpora“.  „Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovací“ stanovuje maximální (procentní) výši podpory na úhradě tzv. uznaných nákladů 
pro jednotlivé typy výzkumu. Základní míra procentuální podpory činí u základního výzkumu 
100%, u aplikovaného výzkumu 50 (max. 80%) a u experimentálního vývoje 25 (max. 60%). 
Základní hodnoty lze při splnění určitých podmínek zvýšit o příplatky ("bonusy") až na 
hodnoty uvedené v závorkách - viz kap. 1. Úvod, odstavec „Rámec společenství pro oblast 
VaVaI“ a tabulka maximální míry (intenzity) podpory. 

Systém příplatků sleduje dva základní principy – podpořit malé a střední podniky 
(MSP) a podpořit přenos výsledků základního výzkumu do praxe jak podporou spolupráce 
realizační sféry s výzkumnými pracovišti, tak podporou těchto pracovišť. Podpora je 
poskytována formou dotace vybraným subjektům vždy na začátku příslušného roku. Subjekt 
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je povinen vést oddělenou účetní evidenci uznaných nákladů a na konci každého roku 
provést vyúčtování skutečně užitých uznaných nákladů v daném roce (na základě údajů z 
účetnictví-nikoliv na základě paušálů, nebo „plánovaných výdajů“!) a nevyužité prostředku 
musí neprodleně vrátit poskytovateli. 
 
Způsob poskytnutí podpory 

Zatímco dříve byla podpora výzkumu a vývoje realizována i návratnými půjčkami, 
zákon 130/2002 Sb. již uvádí poskytování podpory pouze formou dotace, kterou 
poskytovatel může poskytnout příjemci dvěma možnými způsoby. Vystavením „limitky“ 
(jakési peněžní poukázky) pro Českou národní banku, z které si příjemce převodním příkazem 
převede příslušnou částku na svůj účet, nebo poskytovatel může převést dotaci přímo na 
účet příjemce. Většina poskytovatelů uznává jako dostatečný běžný podnikatelský účet 
příjemce, někteří však (např. MPO) vyžadují pro poskytnutí dotace založení zvláštního účtu 
příjemce. Příjemce pak, jestliže dotace plní podmínky uvedené v „Informace k uplatňování 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. při uskutečňování výzkumných projektů“ Ministerstva financí z 
října r. 2004, může část dotace příslušející dle schváleného projektu dalšímu účastníkovi 
projektu, převést stejným způsobem na jeho účet.    
 
Užití dotace 

Obecné „zacházení“ s dotací stanovuje zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech. Konkrétnější podmínky pro užití účelové podpory byly před novelizací zákona 
130/2002 Sb. obsaženy v Nařízení vlády 461/2002, které definovalo, jaké položky nákladů lze 
zahrnout do uznatelných nákladů projektu.  

Toto nařízení bylo novelizací zrušeno a zákon prakticky ve všem odkazuje na výše 
uvedený „Rámec společenství“. To možná v praxi přinese řadu problémů, protože v mnoha 
případech je „Rámec společenství“ (a zák. 130/2002 Sb.) poměrně vágní a tak nemusí být 
jejich výklad v praxi jednoznačný.  
Zákon 130/2002 Sb. nyní uvádí pouze tyto položky způsobilých nákladů: 

1. osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a 
inovace podle zákona o vysokých školách3)

, 
2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, 
3. další provozní náklady nebo výdaje, 
4. náklady nebo výdaje na služby, 
5. doplňkové náklady nebo výdaje, 

 

Konkrétní objasňování jednotlivých položek uznatelných nákladů by bylo velmi 
zdlouhavé, takže jen několik poznámek pro praxi: 

Je nutné si uvědomit, že tyto položky nejsou vždy totožné s účty účetnictví příjemce.  

Účelová podpora je určena pro podporu jednotlivých konkrétních projektů. Proto do 
nákladů projektu je možné započítat nákladově pouze tu část zakoupených hmotných a 
nehmotných investic, která bude na řešení projektu „spotřebována“ s přihlédnutím k celkové 
době upotřebitelnosti investice a k míře jejího využití pro řešení projektu. 
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Krátkodobý hmotný majetek lze uplatnit až v plné výši dle míry jeho využití pro řešení 
projektu. 

Povinnost vedení odděleného účetnictví znamená, že je na vyzvání nutné kdykoliv 
doložit seznam všech účetních případů (s doklady), které jsou uplatněny jako součást 
uznaných nákladů. Tyto účetní případy pak musí být v účetnictví zřetelně označeny 
(odděleny) tak, aby je nebylo možno použít u více projektů. 

Všechny náklady musí být vynaloženy v souvislosti s řešením projektu! 

Každé číslo, které je uvedeno ve vyúčtování projektu, musí být možno případné 
kontrole vysvětlit a doložit. Prakticky u všech položek je to prostý součet účetních dokladů 
použitých pro úhradu nákladů řešení projektů (faktury, mzdové listy apod.). Složitější to je 
však u položky režie. U ní je nutné mít vnitropodnikovou směrnici, v které musí být uveden 
postup stanovení celopodnikových režijních nákladů a postup jejího rozúčtování na 
jednotlivé projekty / zakázky.  

V praxi se ještě příjemci setkávají s dalším problémem – při konečném vyúčtování 
ročních nákladů se ukáže, že skutečné náklady v některých položkách jsou jiné, než je 
uvedeno ve smlouvě s poskytovatelem. Přes usnesení vlády č. 1260 z 29. 9. 2005, které 
nabádá ke zjednodušení administrativy výzkumu a vývoje právě snížením počtu a závaznosti 
položek rozpočtu, řada poskytovatelů tak činí stále. Jen někteří stanovují toleranci jejich 
naplnění, nebo je dokonce označují jako „informativní hodnoty“. Pokud nastane situace, že 
skutečně není v tomto směru plněna smlouva s poskytovatelem, je nutné jej neprodleně 
požádat o změnu uznatelných nákladů (max. do 7 dnů). Obvykle se tyto změny schvalují bez 
problémů (pokud jsou věrohodně zdůvodněné). 
 
Vlastnictví a využití výsledků 

Velmi důležité je zákonné ustanovení, které stanoví, že přestože státní rozpočet 
poskytuje finanční podporu výzkumu, vývoji a inovacím (bez ohledu na to, zda se jedná o 
institucionální nebo účelovou podporu), vlastníkem jak pořízeného hmotného a 
nehmotného majetku, tak práv k výsledkům výzkumu, vývoji a inovacích (s výjimkou tzv. 
veřejné zakázky - viz dále) je vždy příjemce dotace (!!), který s nimi může nakládat podle 
svého uvážení. Stát si pouze příslušnými ustanoveními v § 16 („Práva k výsledkům a jejich 
využití“) zák. 130/2002 Sb. zajišťuje, aby výsledky řešení projektu, pokud je příjemce dotace 
nevyužije v příslušné době tak jak deklaroval, byly nabídnuty ostatním zájemcům. Konkrétně 
to (zjednodušeně) znamená, že u výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je 
příjemce povinen zpřístupnit tyto výsledky za stejných podmínek všem zájemcům o jejich 
využití (není podmínkou bezplatnost tohoto využití!!!), u výsledku financovaného z veřejných 
prostředků ve výši přesahující 50 % a nižší než 100 % výše nákladů projektu je příjemce 
povinen za podmínek stanovených ve smlouvě o využití výsledků přednostně poskytnout 
výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely u výsledku 
podílově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 % nebo méně nákladů 
projektu musí být součástí smlouvy o využití výsledků dohoda o způsobu a termínech využití 
výsledků s těmi subjekty, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely. Pokud není 
dodržen způsob a doba využití výsledků dle smlouvy o využití výsledků, je příjemce povinen 
poskytnout dosažené výsledky k využití za nediskriminujících podmínek za tržní cenu všem 
zájemcům. Uvedenými podmínkami nejsou samozřejmě dotčena práva autorů a původců 
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výsledků a majitelů ochranných práv, která jsou upravena zvláštními právními předpisy 
(např. zákonem č. 121/2000 Sb. a dalšími). 

 

6. Nepřímá podpora VaVaI 
 

Jako nepřímá podpora výzkumu a vývoje se označují především různá daňová 
zvýhodnění apod., pro subjekty vykonávající výzkumnou činnost. Do r. 2005 však byla tato 
podpora vcelku zanedbatelná, přestože její využití důrazně doporučovaly všechny NPVaVaI. 
Jednalo se pouze o: 
 Osvobození od daně ze zisku, je-li použit na podporu výzkumu a vývoje o 30 % u 

nepodnikatelských subjektů (do max. 1 mil. Kč) – u VŠ a v.v.i. až do 3 mil. Kč.   

 Možnost odečíst od základu daně hodnotu darů určených na financování vědy a vzdělání, 
výzkumné a vývojové účely (nejvýše 5 % ze základu daně u právnických osob; 10 % u 
fyzických). 

 Osvobození od daně dědické a darovací pro bezúplatná nabytí majetku na financování 
vědy, výzkumu, vývoje. 

S účinností od 1. ledna 2005 byla však do § 34 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z 
příjmů (ZDP), doplněna ustanovení umožňující poplatníkovi odečíst od základu daně 100 % 
výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje. Musí to však být výdaje daňově 
uznatelné. Jedná se tedy vlastně o možnost odečíst tyto výdaje 2x – jednou při stanovení 
základu daně a podruhé v rámci odečtu položek odečitatelných od základu daně.  

Uplatněné výdaje však musí splnit ještě další řadu podmínek. Především musí 
souviset s realizací projektu výzkumu a vývoje, na který nebyla poskytnuta žádná podpora z 
veřejných zdrojů. Projektem se rozumí písemný dokument, který musí splňovat řadu 
předepsaných podmínek. Základním kriteriem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních 
(příbuzných) činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo 
technické nejistoty. Jako výdaje také nelze uplatnit nakupovaný výzkum a některé 
nakupované služby. 

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v pokynu D-288 Ministerstva financí z 3. 10. 2005. 

Významnou změnu by měla přinést připravovaná novela daňového zákona, podle 
které by měly daňové úlevy platit i pro náklady na výzkum a vývoj, který firmy nakoupí od 
„Výzkumných organizací“.  
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Příloha č. 2 
 
 
 
 
 
 

Grafy – názory podnikatelské 
sféry 
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1. Jak jste spokojeni s podporou aplikovaného výzkumu a vývoje ze strany státu v ČR? 

Odpověď Počet Procenta  

rozhodně ano (1)  4  2.19%    

spíše ano (2)  47  25.68%    

spíše ne (3)  56  30.60%    

rozhodně ne (4)  23  12.57%    

nevíme, nemůžeme posoudit (5)  25  13.66%    

Bez odpovědi  28  15.30%    

Nekompletní dotazníky 0  0.00%   
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2. Co považujete za nejslabší stránku současného prostředí v ČR pro rozvíjení aplikovaného výzkumu a 
vývoje? (Je možno označit více odpovědí) 

Odpověď Počet Procenta  

nedostatek vhodných programů na podporu 
aplikovaného výzkumu a vývoje (1)  

44  24.04%   
 

klesající podpora projektů VaV (2)  54  29.51%    

nedostatečná spolupráce výzkumných organizací a 
firem (3)  

64  34.97%   
 

nevyjasněné kompetence mezi RVVI, MŠMT, MPO a 
dalšími orgány (4)  

46  25.14%   
 

nevhodné hodnocení výsledků VaV (5)  38  20.77%    

nedostatečná popularizace užitečnosti výsledků 
aplikovaného výzkumu a vývoje (6)  

41  22.40%   
 

malý zájem široké veřejnosti (7)  25  13.66%    

Jiné  14  7.65%    
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3. Jaké další možné formy podpory VaV považujete za účinné? (Je možno označit více odpovědí) 

Odpověď Počet Procenta  

program zaměřený na podporu projektů vedoucích 
ke komercializaci výsledků aplikovaného výzkumu a 

vývoje (1)  

78  42.62%   
 

inovační voucher jako dotace na zakoupení nových 
znalostí potřebných firmou pro inovaci (2)  

31  16.94%   
 

rozšíření daňových úlev na nakupovaný (smluvní) 
výzkum (3)  

72  39.34%   
 

bezúročné půjčky na výzkum a vývoj (4)  44  24.04%    

Jiné  9  4.92%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

4. Jaké máte zkušenosti s daňovými úlevami pro vlastní výzkum a vývoj? (podle § 34  zákona o daních z příjmů, v platném 
znění) 

Odpověď Počet Procenta  

jsou přínosem pro financování podnikového výzkumu a 
vývoje (1)  

31  16.94%   
 

sehrávají pouze nevýznamnou roli ve financování 
podnikového výzkumu a vývoje (2)  

38  20.77%   
 

nemáme vlastní podnikový výzkum a vývoj (3)  23  12.57%    

máme vlastní podnikový výzkum a vývoj, ale nevyužíváme 
tuto daňovou úlevu (4)  

17  9.29%   
 

nevíme, nemůžeme posoudit (5)  23  12.57%    

Bez odpovědi  2  1.09%    

Nekompletní dotazníky  49  26.78%    
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5. Pokud uplatňujete odpočet nákladů na vlastní výzkum a vývoj od základu daně (podle § 34 zákona o daních z příjmů, 
v platném znění), jaká je vaše průměrná roční částka těchto odečítaných nákladů? 

Odpověď Počet Procenta  

do 499 tis. Kč (1)  39  21.31%    

500 tis. Kč až 1 mil. Kč (2)  11  6.01%    

více než 1 mil. Kč (3)  14  7.65%    

neměli jsme dosud možnost využít z důvodu nevytvoření 
zisku (4)  

62  33.88%   
 

Bez odpovědi  3  1.64%    

Nekompletní dotazníky 54  29.51%    
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6. Jaké dopady může mít připravované rozšíření daňových úlev i na nakupovaný (smluvní)  výzkum od výzkumných 
organizací (VO)? 

Odpověď Počet Procenta  

výrazně poklesne vlastní VaV, tyto potřeby budeme řešit 
formou zakázek u VO (1)  

6  3.28%   
 

možná vlastní VaV poklesne, pokud se ukáže efektivnější 
řešení formou zakázek u VO (2)  

21  11.48%   
 

nadále budeme využívat vlastní VaV ve zhruba stejném 
rozsahu, navíc získáme možnost rozšířit efektivně 

výzkumné a vývojové kapacity (3)  

41  22.40%   
 

nepředpokládáme, že budeme využívat nakupovaný 
(smluvní) výzkum (4)  

15  8.20%   
 

nevíme, nemůžeme posoudit s ohledem na chybějící 
informace (5)  

33  18.03%   

 

Jiné  2  1.09%   
 

Bez odpovědi  1  0.55%    

Nekompletní dotazníky 64  34.97%    
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7. Jak hodnotíte spolupráci Vaší firmy/společnosti s VO?Označte Vaši  odpověď. Čísla na škále: 1- je velkým přínosem, 2- je 
občas přínosná, 3- není přínosem, 4-  nevyužíváme) 

[s vysokými školami] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  41  22.40%    

2 (2)  44  24.04%    

3 (3)  5  2.73%    

4 (4)  26  14.21%    

Bez odpovědi  1  0.55%   
 

Nekompletní dotazníky 66  36.07%   
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
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7. Jak hodnotíte spolupráci Vaší firmy/společnosti s VO? Označte Vaši  odpověď. Čísla na škále: 1- je velkým přínosem, 2- je 
občas přínosná, 3- není přínosem, 4-  nevyužíváme) 

[s ústavy Akademie věd ČR] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  12  6.56%    

2 (2)  35  19.13%    

3 (3)  6  3.28%    

4 (4)  63  34.43%    

Bez odpovědi  1  0.55%   
 

Nekompletní dotazníky 66  36.07%   
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se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

7. Jak hodnotíte spolupráci Vaší firmy/společnosti s VO? Označte Vaši  odpověď. Čísla na škále: 1- je velkým přínosem, 2- je 
občas přínosná, 3- není přínosem, 4-  nevyužíváme) 

[s jinými veřejnými výzkumnými organizacemi] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  15  8.20%    

2 (2)  46  25.14%    

3 (3)  5  2.73%    

4 (4)  50  27.32%    

Bez odpovědi  1  0.55%    

Nekompletní dotazníky 66  36.07%    
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7. Jak hodnotíte spolupráci Vaší firmy/společnosti s VO? Označte Vaši  odpověď. Čísla na škále: 1- je velkým přínosem, 2- je 
občas přínosná, 3- není přínosem, 4-  nevyužíváme) 

[se soukromými výzkumnými organizacemi] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  25  13.66%    

2 (2)  42  22.95%    

3 (3)  5  2.73%    

4 (4)  44  24.04%    

Bez odpovědi  1  0.55%   
 

Nekompletní dotazníky 66  36.07%   
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 8. Jaké jsou hlavní překážky pro spolupráci Vaší firmy/společnosti s VO (vysokými školami, ústavy AV ČR a dalšími 
výzkumnými organizacemi)?(Je možno označit max. 2 odpovědi) Pokud zvolíte jiné, uveďte v 8a. komentáři jaké[Pořadí 1] 

Odpověď Počet Procenta  

nedostatečný zájem managementu VO (1)  21  11.48%    

nedostatečná podpora této spolupráce ze strany státu (2)  28  15.30%    

nevyjasněná koncepce a strategie naší firmy v oblasti VaV a 
inovací (3)  

8  4.37%   
 

odlišnost akademického a podnikového prostředí (kultury) 
(4)  

42  22.95%   
 

nevyjasněné vztahy v oblasti práv duševního 
(průmyslového) vlastnictví (5)  

3  1.64%   

 

nedodržování termínů ze strany VO (6)  4  2.19%   
 

Jiné (uveďte v komentáři 8.a) (7)  7  3.83%    

Nekompletní dotazníky 70  38.25%    
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 8. Jaké jsou hlavní překážky pro spolupráci Vaší firmy/společnosti s VO (vysokými školami, ústavy AV ČR a dalšími 
výzkumnými organizacemi)?(Je možno označit max. 2 odpovědi) Pokud zvolíte jiné, uveďte v 8a. komentáři jaké[Pořadí 2] 

Odpověď Počet Procenta  

nedostatečný zájem managementu VO (1)  3  1.64%    

nedostatečná podpora této spolupráce ze strany státu (2)  10  5.46%    

nevyjasněná koncepce a strategie naší firmy v oblasti VaV a 
inovací (3)  

12  6.56%   
 

odlišnost akademického a podnikového prostředí (kultury) 
(4)  

22  12.02%   
 

nevyjasněné vztahy v oblasti práv duševního 
(průmyslového) vlastnictví (5)  

25  13.66%   
 

nedodržování termínů ze strany VO (6)  7  3.83%    

Jiné (uveďte v komentáři 8.a) (7)  6  3.28%    

Nekompletní dotazníky 98  53.55%    
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a státního rozpočtu České republiky. 
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9. S kým chcete do budoucna v oblasti výzkumu a vývoje jako zdroje Vašich inovací nejvíce spolupracovat?  

Odpověď Počet Procenta  

s vysokými školami (1)  56  30.60%    

s Akademií věd ČR (2)  16  8.74%    

s jinými veřejnými výzkumnými organizacemi (3)  13  7.10%    

se soukromými výzkumnými organizacemi (4)  25  13.66%   
 

s nikým (5)  3  1.64%   
 

Bez odpovědi  1  0.55%    

Nekompletní dotazníky 69  37.70%    
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a státního rozpočtu České republiky. 
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10. Jaká opatření mohou podle Vás nejvíce pomoci ke zlepšení spolupráce mezi VO a firmami /společnostmi? (Je možno 
označit max. 2 odpovědi)[Pořadí 1] 

Odpověď Počet Procenta  

daňové úlevy na nakupovaný (smluvní) výzkum a vývoj (1)  49  26.78%    

vzájemná účast v řídících orgánech firmy a VO (2)  15  8.20%    

horizontální mobilita výzkumných (příp. dalších) pracovníků 
mezi VO a firmami (3)  

16  8.74%   
 

vytvoření vhodných programů se státní (veřejnou) 
podporou (4)  

30  16.39%   
 

jiné (uveďte v komentáři 10.a) (5)  2  1.09%    

Nekompletní dotazníky 71  38.80%    
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a státního rozpočtu České republiky. 
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10. Jaká opatření mohou podle Vás nejvíce pomoci ke zlepšení spolupráce mezi VO a firmami /společnostmi? (Je možno 
označit max. 2 odpovědi)[Pořadí 2] 

Odpověď Počet Procenta  

daňové úlevy na nakupovaný (smluvní) výzkum a vývoj (1)  16  8.74%    

vzájemná účast v řídících orgánech firmy a VO (2)  6  3.28%    

horizontální mobilita výzkumných (příp. dalších) pracovníků 
mezi VO a firmami (3)  

20  10.93%   
 

vytvoření vhodných programů se státní (veřejnou) 
podporou (4)  

39  21.31%   
 

jiné (uveďte v komentáři 10.a) (5)  3  1.64%    

Nekompletní dotazníky 99  54.10%    
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10. a Jiné (uveďte) 

    

Odpověď  8  4.37%    

Bez odpovědi  105  57.38%    

Nekompletní dotazníky 70  38.25%    
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11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[kvalita výsledků VaV] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  10  5.46%    

2 (2)  30  16.39%    

3 (3)  30  16.39%    

4 (4)  14  7.65%    

5 (5)  10  5.46%    

6 (6)  8  4.37%    

7 (7)  4  2.19%    

Bez odpovědi  4  2.19%    

Nekompletní dotazníky 73  39.89%    
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11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[vysoké náklady na realizaci] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  3  1.64%    

2 (2)  23  12.57%    

3 (3)  35  19.13%    

4 (4)  16  8.74%    

5 (5)  11  6.01%    

6 (6)  13  7.10%    

7 (7)  7  3.83%    

Bez odpovědi  2  1.09%    

Nekompletní dotazníky 73  39.89%    
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11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[nadměrná ekonomická rizika] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  5  2.73%    

2 (2)  20  10.93%    

3 (3)  26  14.21%    

4 (4)  24  13.11%    

5 (5)  18  9.84%    

6 (6)  9  4.92%    

7 (7)  5  2.73%    

Bez odpovědi  3  1.64%    

Nekompletní dotazníky 73  39.89%    
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11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[nízká motivace pracovníků VO k realizaci výsledků VaV v praxi] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  2  1.09%    

2 (2)  16  8.74%    

3 (3)  26  14.21%    

4 (4)  20  10.93%    

5 (5)  20  10.93%    

6 (6)  14  7.65%    

7 (7)  9  4.92%    

Bez odpovědi  3  1.64%    

Nekompletní dotazníky 73  39.89%    
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11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[nedostatek zájmu ze strany VO o spolupráci s praxí] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  8  4.37%    

2 (2)  16  8.74%    

3 (3)  26  14.21%    

4 (4)  20  10.93%    

5 (5)  16  8.74%    

6 (6)  16  8.74%    

7 (7)  5  2.73%    

Bez odpovědi  3  1.64%    

Nekompletní dotazníky 73  39.89%    
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11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[nedostatek zájmu ze strany firem o spolupráci s VO] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  7  3.83%    

2 (2)  21  11.48%    

3 (3)  28  15.30%    

4 (4)  17  9.29%    

5 (5)  19  10.38%    

6 (6)  12  6.56%    

7 (7)  3  1.64%    

Bez odpovědi  3  1.64%    

Nekompletní dotazníky 73  39.89%    
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11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[rozdílné systémy hodnocení ve VO a firmách] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  4  2.19%    

2 (2)  24  13.11%    

3 (3)  21  11.48%    

4 (4)  27  14.75%    

5 (5)  19  10.38%    

6 (6)  4  2.19%    

7 (7)  8  4.37%    

Bez odpovědi  3  1.64%    

Nekompletní dotazníky 73  39.89%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[nedostatek příjemců nových myšlenek] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  4  2.19%    

2 (2)  21  11.48%    

3 (3)  22  12.02%    

4 (4)  18  9.84%    

5 (5)  19  10.38%    

6 (6)  17  9.29%    

7 (7)  7  3.83%    

Bez odpovědi  2  1.09%    

Nekompletní dotazníky 73  39.89%    

 
 



 

                                                                                     
                                                                                        strana 58 z 71 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[nedostatek informací o trzích] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  3  1.64%    

2 (2)  25  13.66%    

3 (3)  29  15.85%    

4 (4)  18  9.84%    

5 (5)  12  6.56%    

6 (6)  17  9.29%    

7 (7)  4  2.19%    

Bez odpovědi  2  1.09%    

Nekompletní dotazníky 73  39.89%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[celkově málo dynamický a inovativní trh] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  1  0.55%    

2 (2)  21  11.48%    

3 (3)  24  13.11%    

4 (4)  20  10.93%    

5 (5)  22  12.02%    

6 (6)  17  9.29%    

7 (7)  2  1.09%    

Bez odpovědi  3  1.64%    

Nekompletní dotazníky 73  39.89%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve firmách] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  4  2.19%    

2 (2)  13  7.10%    

3 (3)  30  16.39%    

4 (4)  18  9.84%    

5 (5)  15  8.20%    

6 (6)  20  10.93%    

7 (7)  8  4.37%    

Bez odpovědi  2  1.09%    

Nekompletní dotazníky   73  39.89%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

11. V jaké míře brání využívání v praxi výsledků VaV dosažených ve VO tyto faktory (Označte odpovídající číslo na škále 1- 
vůbec neomezuje, 2- omezuje jen málo, 3- spíše neomezuje, 4- ani neomezuje, ani omezuje, 5 – spíše omezuje, 6- omezuje, 

7- velmi  omezuje) 
[Jiné (uvedťe jaké v komentáři 11. a)] 

Odpověď Počet Procenta  

1 (1)  33  18.03%    

2 (2)  12  6.56%    

3 (3)  17  9.29%    

4 (4)  23  12.57%    

5 (5)  9  4.92%    

6 (6)  3  1.64%    

7 (7)  9  4.92%    

Bez odpovědi  4  2.19%    

Nekompletní dotazníky   73  39.89%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

11. a Jiné faktory (uveďte jaké): 

    

Odpověď  21  11.48%    

Bez odpovědi  85  46.45%    

Nekompletní dotazníky   77  42.08%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

12. Domníváte se, že situaci začínajících technologických a inovativních firem může zlepšit  vytvoření seed fondu (fondu 
rizikového kapitálu) s podporou státu? 

Odpověď Počet Procenta  

rozhodně ano (1)  13  7.10%    

spíše ano (2)  54  29.51%    

spíše ne (3)  24  13.11%    

rozhodně ne (4)  3  1.64%    

nevíme, nemůžeme posoudit (5)  11  6.01%    

Bez odpovědi  1  0.55%    

Nekompletní dotazníky   77  42.08%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

13. Co považujete za hlavní překážky  vzniku spin- off firem v ČR? (Spin – off firma je založena za účelem využití a rozvoje 
výsledků VaV dosažených na univerzitě/vysoké škole až do formy produktu uplatnitelného na trhu.) (Je možno označit 

max. 2 odpovědi)[Pořadí 1] 

Odpověď Počet Procenta  

na vysokých školách v ČR nejsou k tomu vytvořeny 
podmínky (motivace, hodnocení) (1)  

44  24.04%   
 

absence vhodných nástrojů financování spin- off firem 
(2)  

30  16.39%   
 

problémy s oceňováním hodnoty duševního vlastnictví 
(jako NHIM) (3)  

6  3.28%   
 

chybějící podnikatelské vlastnosti pracovníků VŠ (4)  11  6.01%    

nevíme, nemůžeme posoudit (5)  14  7.65%    

Jiné (uveďte v komentáři 13. a) (6)  0  0.00%   

Nekompletní dotazníky   78  42.62%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

13. Co považujete za hlavní překážky  vzniku spin- off firem v ČR? (Spin – off firma je založena za účelem využití a rozvoje 
výsledků VaV dosažených na univerzitě/vysoké škole až do formy produktu uplatnitelného na trhu.) (Je možno označit 

max. 2 odpovědi)[Pořadí 2] 

Odpověď Počet Procenta  

na vysokých školách v ČR nejsou k tomu vytvořeny 
podmínky (motivace, hodnocení) (1)  

5  2.73%   
 

absence vhodných nástrojů financování spin- off firem (2)  13  7.10%    

problémy s oceňováním hodnoty duševního vlastnictví 
(jako NHIM) (3)  

11  6.01%   
 

chybějící podnikatelské vlastnosti pracovníků VŠ (4)  37  20.22%    

nevíme, nemůžeme posoudit (5)  9  4.92%    

Jiné (uveďte v komentáři 13. a) (6)  2  1.09%    

Nekompletní dotazníky   106  57.92%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

13. a  Jiné (uveďte) 

    

Odpověď  7  3.83%    

Bez odpovědi  99  54.10%    

Nekompletní dotazníky   77  42.08%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

14. Prosíme Vás ještě o případný stručný souhrnný komentář k současnému prostředí pro VaV v ČR, ke spolupráci VO 
s praxí a využití výsledků VaV, resp., na co byste rádi dále upozornili. (Jde o zdůraznění hlavních názorů, které na danou 

problematiku máte.) 

    

Odpověď  44  24.04%    

Bez odpovědi  62  33.88%    

Nekompletní dotazníky   77  42.08%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

STATISTIKA 
Nyní Vás poprosíme o několik údajů, které budou sloužit pouze pro statistické vyhodnocení tohoto průzkumu. Uveďte, 

prosím, kolik stálých zaměstnanců má Vaše firma/společnost a jaký podíl z nich je zaměstnán ve výzkumu a vývoji. 
Celkem zaměstnanců: 

Odpověď Počet Procenta  

méně než 10 (1)  10  5.46%    

10 – 49 (2)  29  15.85%    

50 – 99 (3)  34  18.58%    

100- 249 (4)  10  5.46%    

250 a více (5)  21  11.48%    

Bez odpovědi  1  0.55%    

Nekompletní dotazníky   78  42.62%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 
 

Z toho  ve výzkumu a vývoji  

Odpověď Počet Procenta  

méně než 10 % (1)  57  31.15%    

10 - 24 % (2)  25  13.66%    

25 – 49 % (3)  12  6.56%    

50 % a více (4)  10  5.46%    

Bez odpovědi  1  0.55%    

Nekompletní dotazníky   78  42.62%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

 

Do jakého odvětví patří hlavní předmět činnosti Vaší firmy/společnosti?   

Odpověď Počet Procenta  

průmysl potravin a pochutin (1)  2  1.09%    

textilní a kožedělný průmysl (2)  2  1.09%    

dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl 
(3)  

2  1.09%   
 

chemický a farmaceutický průmysl (4)  9  4.92%    

gumárenský a plastikářský průmysl (5)  0  0.00%   

průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních 
hmot (6)  

5  2.73%   
 

kovodělný průmysl (7)  6  3.28%    

výroba strojů a zařízení (8)  23  12.57%    

výroba elektrických a optických přístrojů (9)  6  3.28%    

výroba dopravních prostředků (10)  4  2.19%    

ostatní zpracovatelský průmysl (11)  5  2.73%    

výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (12)  7  3.83%    

dobývání nerostných surovin (13)  1  0.55%    

zemědělství a lesní hospodářství (14)  1  0.55%    

stavebnictví (15)  3  1.64%    

doprava a telekomunikace (16)  6  3.28%    

ostatní odvětví (17)  22  12.02%    

Bez odpovědi  1  0.55%    

Nekompletní dotazníky   78  42.62%    
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  
se zájmy zaměstnavatelů 

Jaké druhy progresivních technologií ve Vaší firmě vyvíjíte? 

Odpověď Počet Procenta  

informační technologie (1)  32  17.49%    

nanotechnologie (2)  3  1.64%    

biotechnologie (3)  4  2.19%    

Jiné  41  22.40%    

Bez odpovědi  1  0.55%    

Nekompletní dotazníky   102  55.74%    
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