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O výzkumu  profesora Antonína Holého a přípravcích proti AIDS, které na jeho základě vznikly, už 
kolují legendy, stejně jako o umělých čočkách profesora Wichterleho. Příběhy těchto vědců ovšem 
nejsou typickými příběhy spolupráce, kdy by na výsledky objevů dychtivě čekal zájemce, který by léky 
nebo čočky mohl a chtěl vyrábět. 
 
 Byla to nezlomnost jejich objevitelů, která způsobila, že se dnes s antivirotiky a kontaktními 
čočkami můžeme běžně setkat. Výsledky  výzkumu  a vývoje  se nám ani dnes nedaří hladce 
uplatňovat v průmyslové produkci. O zlepšení současného stavu proto usiluje Technologická  
agentura  České  republiky  (TA ČR) – právě podpora propojení výzkumníků a firem je jejím hlavním 
cílem. 
 
 Na mnoha příkladech je přitom možné ukázat, že dobře cílená podpora přináší výsledky. 
Česko bylo a dosud je strojírenskou velmocí. Bez high-tech „strojů, které vyrábějí stroje“, by se 
neobešla řada velkých průmyslových firem ve světě. Nevznikly by vagóny, tramvaje, těžařské stroje… 
Vynalézavost a technická zručnost je snad česká národní vlastnost. Vždyť i slavný profesor Wichterle 
byl z rodiny, která psala strojírenskou a automobilovou historii této země, a na jejíž tradici navázali 
Wichterleho potomci. Jejich firma dostala v loňském roce Cenu TA ČR za užitečnost (strojírenského) 
řešení a se svým novým výrobkem, jehož vývoj  agentura podpořila, už má obchodní úspěchy. 
 
Co potřebuje česká ekonomika 
 
Jednoduše řečeno konkurenceschopnost, tedy schopnost českých a moravských firem prosazovat se 
na domácím trhu i v cizině. A prosazovat se pokud možno výrobky, které jsou kvalitní a po kterých je 
poptávka ne proto, že jsou nejlevnější, ale proto, že patří k nejlepším. To není možné bez neustálých 
inovací , které mají většinou původ ve výzkumu . 
 
 Výzkumný potenciál se neustále zvyšuje, tak jak roste počet studentů na vysokých školách. 
Na univerzity přichází každý rok téměř polovina populačního ročníku. Školy jsou dnes největším 
zdrojem nových praktických řešení, pokud se jedná o veřejný sektor. 
 
 Zároveň se objevují nové výzvy – populace stárne, a postarat se o to, aby i starší lidé měli 
pohodlný a šťastný život, podmínky pro udržení zdraví a kvalitní lékařskou péči, znamená zcela nové 
typy výrobků a služeb. Potřebujeme stabilní firmy, které budou mít z čeho platit daně a které dají lidem 
práci, a to i stále rostoucímu počtu absolventů vysokých škol. 
 
Výzkumu  a firmám scházel dialog 
 
Stát stále většími prostředky podporuje vzdělávání, výzkum  a vývoj . Dokládají to statistiky. Od roku 
2005 vzrostl objem veřejných prostředků investovaných do výzkumu  o více než 50 procent. 
 
 Podobně rostly výdaje firem na výzkum  a vývoj . V letech 2005–2012 vzrostly výdaje na 
aplikovaný výzkum  ve firmách o více než 100 %, ze sedmi miliard korun na šestnáct, a to zejména v 
malých a středně velkých firmách českých majitelů a ve středních a velkých firmách se zahraničními 
vlastníky. 
 
 Projevilo se to jak v jejich ekonomických výsledcích, tak v zaměstnanosti. I když se nejedná o 
statisícové komunity lidí, je nepochybně významné, že od uvedeného roku vzrostl počet výzkumníků 
ve veřejném sektoru z 22 tisíc na 28 tisíc, z toho na vysokých školách o více než 50 %. Podobně 
vzrostl počet výzkumných pracovníků ve firmách o 60 %. Výzkumníci spolupracují s dalšími vysoce 
kvalifikovanými odborníky, firemní centra výzkumu  nebo výzkumné  organizace  v regionu se tak 
stávají zdroji velmi kvalitních pracovních příležitostí. Pobídky na podporu výzkumu , které v minulosti 



organizace financované ze státního rozpočtu a inovující firmy dostávaly, podporovaly jejich vlastní 
rozvoj. Výzkumné  organizace  rostly a firmy si vytvářely vlastní výzkumné kapacity. Nedocházelo 
však mezi nimi k dostatečnému dialogu, a tak řada dobrých nápadů zapadla a výsledky  výzkumu  
skončily v prezentaci na konferenci nebo v časopise, který čtou jen odborníci v tom samém oboru. 
 
Spolupráci stát podporuje 
 
Spolupráce výzkumných  organizací  a firem přinesla prosperitu Finsku a byla zásadní pro 
hospodářské úspěchy řady evropských států. Výzkum  je riziková aktivita, na jejímž konci nemusí být 
plánovaný výsledek. Pokud však výsledek nese, měl by se využít. To je důvod, pro který nejen 
evropské státy podporují spolupráci výzkumných pracovišť a firem, většinou prostřednictvím státních 
agentur. 
 
 V České republice byla k tomuto účelu založena Technologická  agentura  ČR. Předmětem 
její činnosti je finanční a postupně i informační podpora propojení výzkumné a aplikační sféry tak, aby 
součinnost těchto „dvou světů“ přinesla užitek celé společnosti. Do programů připravovaných TA ČR 
autoři hlásí projekty, na které mohou získat finanční podporu, a to v případě, že chystají skutečně 
zajímavý a kvalitní výzkum . 
 
Je-li autorem projektu vysoká škola nebo jiná výzkumná  organizace , je dále třeba, aby se zavázala 
ke spolupráci s alespoň jednou firmou, která se na výzkumu  bude podílet a jeho výsledky  uvede do 
praxe. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že to, co bylo vyzkoumáno, bude také využito. 
 
Od letošního roku i daňový odpočet 
 
V posledních letech bylo do výzkumné  infrastruktury  v ČR investováno několik desítek miliard 
korun, zejména prostřednictvím evropských strukturálních fondů. Na řadě pracovišť máme nebo v 
blízké budoucnosti budeme mít nejmodernější přístrojové vybavení. To je obrovská příležitost pro 
kvalitní výzkum , magnet pro odborníky z domova i z ciziny a příležitost pro „skokovou změnu“ v 
inovacích  firem, které si v těchto zařízeních budou moci objednat výzkum  pro své potřeby. 
 
 Výhodou je i to, že smluvní výzkum  mohou firmy od 1. ledna 2014 odečíst od daňového 
základu. V nových programech Technologické  agentury  ČR pak vznikne další podpora špičkových 
výzkumných týmů a firem, zejména malých a středních podniků. Zvláštní podporu získají firmy v 
regionech s vysokou nezaměstnaností, aby se zde udržela kvalifikovaná pracovní místa a vznikaly 
nové příležitosti. 
 
 Traduje se, že profesor Wichterle vyrobil první čočky na přístroji, který postavil ze stavebnice 
Merkur. Jeho následovníci dnes mají špičkově vybavená pracoviště. 
 
 Objevy profesora Holého se staly základem léků vyráběných v USA, ve firmě, kterou s 
rizikovým kapitálem založilo několik odvážných jednotlivců. Dnes se venture kapitál v Česku ptá, kde 
jsou ta řešení, do kterých stojí za to investovat. 
 
 Chce to jen dialog a spolupráci, například s podporou Technologické  agentury . 
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