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Systém podpory VaVaI v ČR 



Rozpočet TA ČR 
dle návrhu RVVI 

 

 

Podpora 2014 2015 2016 

Účelová 2 864 414 2 774 511 2 774 511 

z toho: Alfa 1 850 000 1 332 511 1 100 000 

Beta 80 000 75 000 70 000 

Omega 51 500  35 000 35 000 

Centra 

kompetence 
812 414  740 000 730 000 

Epsilon 0  500 000 719 511 

Gama  44 500    65 000 90 000 

Delta 26 000   27 000 30 000 

Institucionální 98 078 102 001 102 001 

Celkem 2 962 492 2 876 512 2 876 512 

tis. Kč 



Účastníci všech podpořených 

projektů TA ČR (k 15. 6. 2014) 

 

 

Typ 

organizace 

Velikost/druh  

organizace 

Počet 

účastníků 

Dotace 

(v tis. Kč) 

Podniky celkem 1 144 5 970 229 

malé podniky 478 1 921 313  

střední podniky 262 1 484 422 

velké podniky 404 2 564 494 

Výzkumné celkem 1 096 6 931 103 

organizace veřejné vysoké školy 559 4 636 575 

AV ČR 143 930 870 

ostatní VVI 146 483 465 

ostatní VO 138 880 

Celkem 2 240 12 901 332 



Očekávané výsledky všech  

podpořených projektů (k 15. 6. 2014) 

 

 
Typ výsledku Celkem 

v tom: 

Alfa 

Centra 

kompetence 

P – Patent 280 191 89 

Z – Poloprovoz 1 010 827 183 

F – Užitný, prům. vzor 743 573 170 

G – Prototyp, funkční vz. 2 409 1 878 531 

N – Certifikované 

metodiky, special. mapy 
907 477 80 

R – Software 831 507 253 

Ostatní výsledky 2 992 1 706 910 

Celkem 7 127 5 503 1 404 



 

Úspěšné podniky 

Bioveta, a.s. 

 
Oblasti zájmu:  

• výroba veterinárních imunologických a farmaceutických přípravků, přípravků pro 

humánní použití a provádění biologických studií na laboratorních zvířatech 

• vyrábí například vakcíny a emulze proti infekcím dýchacích cest hříbat nebo 

přípravky proti rozmanitým parazitům  

Finanční ukazatele: 
 

 

 
 

 

Dopady:  

• díky obrovským investicím  do nových výrobních a kontrolních provozů 

společnost splňuje základní standardy evropského výrobce veterinárních léčiv 

• společnost je v poslední době zmiňována zejména v souvislosti s vývojem 

nových léčiv proti borelióze  

• nicméně portfolio této společnosti je mnohem širší díky čemuž pronikla i na 

mezinárodní trh 
 

  2010 2012 

Obrat [Kč] 629 733 000 880 731 000 

Tržby [Kč] 601 542 000 844 887 000 

Hospodářský výsledek před zdaněním [Kč] 111 108 000 176 644 000 

Počet zaměstnanců 360 457 



 

Úspěšné podniky 
CRYTUR spol. s.r.o. 

 
Oblasti zájmu:  

• produkce vysoce čistých krystalů a dalších unikátních komponentů laserových 

zařízení 

• společnost vyrábí rovněž například scintilační detektory, nezbytné pro 

elektronovou mikroskopii 

Finanční ukazatele: 
 

 

 
 

               Dopady:  

• díky projektům podpořeným ze strany TA ČR a programu TIP společnost za 

posledních 5 let ztrojnásobila tržby z 50 na 150 mil a zvýšila počet zaměstnanců 

z 60 na 100  

• ve třech projektech programu ALFA a dvou projektech programu Centra 

kompetence spolupracovala například s ČVUT v Praze nebo několika ústavy AV 

ČR 

 

  2010 2012 

Obrat [Kč] 85 217 000 115 038 000 

Tržby [Kč] 77 088 000 99 973 000 

Hospodářský výsledek před zdaněním [Kč] 21 688 000 27 169 000 

Počet zaměstnanců 52 90 



 

Úspěšné podniky 
CONTIPRO Holding 

 
Oblasti zájmu:  

• inovace v oblasti biotechnologií, výsledky vývoje jsou uplatnitelné především ve 

farmacii a kosmetice  

• tato společnost patří mezi pět největších výrobců kyseliny hyaluronové na světě 

Finanční ukazatele: 
 

 

 
 

 

 Dopady:  

• díky podpoře poskytnuté ze strany TA ČR došlo k významnému zlepšení 

základních ekonomických ukazatelů 

• společnost nyní patří mezi jednu z nejúspěšnějších firem v oblasti výroby 

kyseliny hyaluronové  využitelné ve farmacii a kosmetickém průmyslu 
 

  2010 2012 

Obrat [Kč] 503 694 000 488 019 000 

Tržby [Kč] 425 212 000 426 399 000 

Hospodářský výsledek před zdaněním [Kč] 149 790 000 85 350 000 

Počet zaměstnanců 169 223 



 

Úspěšné podniky 
EVEKTOR spol. s.r.o 

 
Oblast zájmu: 

• konstruktérská firma působící v automobilovém, leteckém a spotřebním 

průmyslu  

• vyvíjí například turbovrtulový dvoumotorový letoun pro 9 cestujících nebo 

kompaktní elektrické hnací nápravy pro elektromobily 

Finanční ukazatele: 
 

 

 

 

 

 

Dopady: 

• společnost EVEKTOR se podílí s dalšími společnostmi v rámci Asociace 

leteckých výrobců na vývoji zcela nového moderního malého dopravního letadla 

pro 9 cestujících  

• jednalo se a stále se jedná o jeden z nejdůležitějších českých leteckých projektů, 

který byl podpořen mimo jiné ze zdrojů MPO 

• společnost je zapojena do konsorcia obřího evropského projektu JTI Clean Sky 2   

 

  2010 2012 

Obrat [Kč] 165 723 000 280 234 000 

Tržby [Kč] 130 372 000 216 492 000 

Hospodářský výsledek před zdaněním [Kč] 4 543 000 56 849 000 

Počet zaměstnanců 173 237 



 

Úspěšné podniky 
WIKOV GEAR s.r.o. 

 
Oblasti zájmu:  

• nové typy segmentových ložisek a převodovek 

• značná část větrných elektráren ve světě je vybavena převodovkami Wikov, na 

které větrná energetika klade specifické požadavky, zejména pokud jde o 

spolehlivost 

 

Finanční ukazatele: 
 

 

 
 

 

 

Dopady:  

• díky novým typům výrobků se tato česká firma uchází o zahraniční zakázky 

například při výstavbě zařízení na těžbu plynu  
 

  2010 2012 

Obrat [Kč] 539 317 000 540 044 000 

Tržby [Kč] 494 160 000 516 108 000 

Hospodářský výsledek před zdaněním [Kč] 25 079 000 23 267 000 

Počet zaměstnanců 155 189 



 

Dopady  

poskytnuté podpory 

Zdroj:  



 

Kontrafaktuální analýzy 

• Snaha zjistit a kvantifikovat dopady projektů podpořených ze 

strany TA ČR 

• Nová pracovní místa 

• Ekonomické přínosy… 

• Navázání spolupráce s VŠE, UniCorn a Bankovním institutem 

• Zpracování pilotní analýzy, nicméně pro další využití není dostatečně velká 

datová základna 

• Možnost využití několika metod v závislosti na velikosti vzorku atd. 

• Pretest – posttest regrese 

• Regrese s kontrolní proměnnou 

• Exact matching 

• Kontrafaktuální analýzy budou i jednou z aktivit, na které se 

zaměří nový projekt OP LZZ 



www.tacr.cz 

http://www.tacr.cz/index.php 

http://www.tacr.cz/index.php/en/
http://www.tacr.cz/index.php/en/


Nová evropská pravidla  

Veřejné podpory 

Martin Bunček,  
místopředseda TA ČR 

 

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, 30. 9. 2014 



Poskytování veřejné podpory je obecně zakázáno 

Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU: „Podpory poskytované 

v jakékoliv formě státem nebo ze státních (veřejných) prostředků, 

které narušují nebo mohou narušit soutěž tím, že zvýhodňují určité 

podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi 

členskými státy, jsou neslučitelné s trhem.“ 

 
  



        Bloková výjimka – GBER  

• Nařízení komise (EU) č. 651/2014  

ze dne 17. června 2014, účinnost od 1. července 2014 

• Výjimka z obecného zákazu veřejné podpory 

• Ustanovení společná a zvláštní pro kategorie podpory 

• Rozšíření kategorií podpory (13): regionální podpora, 

podpora malým a středním podnikům, podpora VaVaI, 

podpora na vzdělávání, podpora pro znevýhodněné 

pracovníky, podpora na ochranu ŽP, atd.  



Bloková výjimka – GBER 

• Notifikace evaluačního plánu velkých režimů 

nad 150 mil. eur 

• Vyšší limity poskytované podpory:   

─ max. částka na projekt a příjemce 

─ max. % způsobilých nákladů 

• Nové podkategorie VaVaI 

─ investiční podpora výzkumných infrastruktur 

─ podpora inovačních klastrů  

─ podpora procesních a organizačních inovací 



Rámec VaVaI 

• Rámec pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01,  

účinný od 1. července 2014 

• Výzkumná organizace = Organizace pro výzkum a šíření znalostí 

1) hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, 

průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně 

šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikací nebo 

transferu znalostí 

2) pokud vykonává činnosti hospodářské i nehospodářské povahy, 

tyto činnosti včetně příslušných nákladů, finančních zdrojů            

a příjmů musí být  odděleny 

3) podniky, které mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto 

subjekt, nemají přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl. 

 



• Pokud VO vykonává hospodářské činnosti, které 

bezprostředně nesouvisí s primární činností, na veřejné 

financování hospodářských činností se vztahují pravidla 

státní podpory. 

• Limit 20 % celkové roční kapacity subjektu pro hospodářské 

činnosti, které jsou doplňkové k nehospodářským 

činnostem. Musí být však splněna def. VO. 

• Doplňkové hospodářské činnosti bezprostředně 

a neoddělitelně souvisí s hlavní činností, např. pokud jsou 

pro tyto doplňkové hospodářské aktivity využívány stejné 

vstupy (materiál, vybavení, zaměstnanci a fixní kapitál). 

 

 

 

 

 
 Rámec VaVaI – čl. 20 

 



Děkuji za pozornost! 

http://www.tacr.cz/index.php 

http://www.tacr.cz/index.php/en/
http://www.tacr.cz/index.php/en/


  

… od myšlenek k aplikacím 

 

 

 

 



Projekt INKA – mapování 

inovačního potenciálu ČR 

Pavel Komárek,  
člen předsednictva TA ČR 

 

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, 30. 9. 2014 



Stav roku 2013 

Analýza inovačního prostředí: 

• Regionální inovační strategie jsou zpracovány   

v různých časových obdobích,  

různými metodikami  

a jsou sledovány různé indikátory. 

• Národní/rezortní strategie jsou zpracovány 

různými metodikami  

a sledují různé cíle. 



Závěry 

Výsledky nelze vzájemně porovnávat. Na základě těchto 

analýz nelze vytvořit popis inovačního prostředí v ČR. 

Jednotlivé analýzy je obtížné opakovat za stejných 

podmínek. Podmínky jsou různé a výsledky by nebylo 

možno srovnat. 

Pro mapování inovačního prostředí ČR je potřeba 

vytvořit novou metodiku, podle které lze postupovat 

opakovaně. 



Cíl projektu INKA 

• Vytvoření metodiky mapování inovačního prostředí v ČR 

• Zmapování inovačního prostředí v ČR pro 2014+ 

• Vývoj inovačního prostředí s ohledem na poskytnutý 

charakter podpor a opatření 

• Nastavení podpory v budoucnu 

• Návrh vhodných nástrojů této podpory 

• Zvýšení konkurenceschopnosti ČR 

 



Přístup 

• Základní přístup k řešení projektu – informace, které lze 

získat z analýz makro a mikro dat, doplnit informacemi 

získanými se sběru primárních dat v rámci terénních 

šetření. 

• Průběžné výsledky projektu INKA jsou konzultovány 

s MPO, MŠMT, MPSV a CI.  

• Je informován Úřad vlády ČR. 

 



Rozdělení projektu 

Projekt má tři fáze: 

F1 – Vytvoření konceptu metodiky 

F2 – Cyklické ověření metodiky 

F3 – Finalizace metodiky 

 

 

 

 

 

 



Vytvoření konceptu  

metodiky (F1) 

První fáze měla šest kroků: 

1A – Sběr makroekonomických a agregátních dat 

1B – Analýzy makroekonomických a agregátních dat 

1C – Sběr mikroekonomických dat 

1D – Analýzy mikroekonomických dat 

1E – Návrh metodiky pořízení analýzy primárních dat 

1F – 1. kolo sběru primárních dat 



Cyklické ověření 

metodiky (F2) 

• Ověření metodiky sběru a analýzy primárních dat. 

• Aktualizace metodiky sběru a analýzy 

makroekonomických a mikroekonomických dat. 

• Maximální rozsah subjektů pro ověření metodiky  

– 150 ve fázi 1 a 600 ve fázi 2. 



Finalizace metodiky (F3) 

• Kompletace metodiky  

na základě fáze 1 a fáze 2. 

• Předpokládané ukončení projektu  

– 30. 4. 2015. 



Současný stav 

• Dokončování fáze 1 (vytvoření konceptu metodiky). 

• Provedeny sběr a analýzy makroekonomických 

a mikroekonomických dat. 

• Ukončeno pilotní kolo sběru primárních dat na vzorku 

138 firem a 30 výzkumných organizací. 

• Připraven první koncept metodiky. 



Makroekonomická  

a agregátní data 

Identifikace inovačně silných oborů (NACE 25, 26, 27, 28, 29 a 62) 

na základě: HPH, exportu, zaměstnanosti, výdajů na VaV, 

zaměstnanosti ve VaV 

– NACE 25 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 

kromě strojů a zařízení 

– NACE 26 – Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů 

a zařízení 

– NACE 27 – Výroba elektrických zařízení 

– NACE 28 – Výroba strojů a zařízení j. n. 

– NACE 29 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů 

a návěsů 

– NACE 62 – Činnosti v oblasti informačních technologií  

Podrobné analýzy inovačně silných oborů.  

 



Specializace ekonomiky 

export a výdaje na VaV 

29 
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Podíl na exportu ČR - průměrný podíl 2010-12 
Zdroj: ČSÚ, UNCTAD Statistics 



Export odvětví NACE 26 a NACE 27  

podle tvorby přidané hodnoty  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

DE NZ SI AT KR EE BE PT HU MY SK CZ

PH vytvořená v
zahraničí
(importovaná)

Re-importovaná PH

PH nepřímo
vytvořená domácími
subdodavateli

PH přímo vytvořená
exportérem zboží

Pozn.: Výstup společně za odvětví NACE 26 a NACE 27 z důvodu členění ve zdrojové databázi 

Zdroj: OECD Statistics 



Produktivita práce  

na zaměstnanou osobu v NACE 26 
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Znalostní intenzita (Výdaje na VaV/HPH)  

– mezinárodní srovnání 
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Předběžné závěry 

• Firmy realizující vlastní VaV představují významného 

tahouna místní ekonomiky. 

• Výsledky ani rozsah vlastního VaV samy o sobě 

k úspěchu na světových trzích nevedou.  

• Firmy s interními VaV kapacitami jsou výrazně 

stabilizujícím prvkem ekonomiky. 

• Firmy, které jsou skutečnými lídry změn na světových 

trzích, investují do VaV v přepočtu na zaměstnance 

zhruba dvojnásobek toho, co firmy v ostatních 

kategoriích.  

 



Předběžné závěry 

• Nejčastější faktory vedoucí k úspěšnému využití 

rozvinuté technické kompetence místních firem 

na světových trzích jsou: 

– tržní kompetence a síla mateřské firmy, 

– podnikatelské aspirace, 

– úroveň tržní znalosti a charakter vztahu 

se zákazníky. 

 



Co podporovat  

z veřejných zdrojů? 

• Spíše obory, ve kterých je Česká republika na světové 

špičce nebo obory, ve kterých špičku teprve dohání? 

• Spíše firmy, které už prokázaly, že umí grantů využít 

(„mají úspěšnou historii“) nebo ty, které „ještě nikdy 

nic nedostaly“? 

• Spíše dlouhodobé / krátkodobé projekty – některé firmy 

potřebují výsledek do jednoho roku, jiné (např. z důvodů 

složitého schvalování) počítají dobu od nápadu 

po zavedení do výroby i na více než deset let? 

• Spíše formou grantů na projekty nebo plošnou dotací 

na výzkum / vývoj? 

 



 

 

Koncept metodiky se zdá přínosný nejen 

z metodického hlediska, ale i z hlediska 

věcného obsahu a zaměření.  

 



Děkuji za pozornost! 

http://www.tacr.cz/index.php 

http://www.tacr.cz/index.php/en/
http://www.tacr.cz/index.php/en/


  

… od myšlenek k aplikacím 

 

 

 

 



Mezinárodní spolupráce 

ve výzkumu  

prostřednictvím programů TA ČR 

Vladimír Kebo  
člen předsednictva TA ČR 

 

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, 30. 9. 2014 
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Globalizační podněty 

- Změna historické struktury a poslání výzkumných organizací 

a univerzit, narůstá význam pro konkurenceschopnost.  

- Aktuální struktura dále nemůže efektivně rozvíjet nový styl výzkumu 

a vývoje založený na konvergenci, stejně jako se musí změnit 

struktura a rozčlenění kategorií v oblasti financování VaV.  

- Mění se mise, poslání univerzit, výzkumných organizací a agentur 

poskytujících veřejnou podporu výzkumu a vývoje.  

- Systémová snaha překlenout zastaralou strukturu VaV a vyvinout 

nové modely podporující efektivní spolupráci. 

- Nové a efektivní mechanismy veřejné podpory výzkumu 

a vývoje zaměřené na inovační výstupy a zvyšování přidané 

hodnoty. 

 



Aktualizace NPVVI 

Cíl 5: Zvýšit otevřenost výzkumu a zlepšit mezinárodní 

spolupráce ve VaV 

– Formulace nových strategií pro rozvoj mezinárodní 

spolupráce ve VaV a k vytvoření odborného 

a administrativního zázemí 

– Služby pro účinnější zapojení ČR do mezinárodních 

výzkumných aktivit a formování ERA 

– Koordinace aktivit organizací poskytujících služby 

pro zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce 

(mezinárodní trendy – RVVI, MŠMT, MZV a TAČR) 



Mezinárodní spolupráce MŠMT 

• Naplňování mezinárodních smluv o vědeckotechnické spolupráci 

s těmi státy, s nimiž je taková dohoda uzavřena 

• Zajišťování účasti ČR v mezinárodních mnohostranných aktivitách 

jako jsou EUREKA, COST, EMBC, NATO Science programme, 

OECD, ESA, …  

• Zajišťuje na vládní úrovni účast ČR v tzv. Rámcových programech 

výzkumu a vývoje EU a EURATOM 

• Zajišťuje gesci za aktivity Evropské unie v oblasti výzkumu a vývoje 

- zejména Rady pro konkurenceschopnost (Competitivness Council)  

• Zajišťuje finanční podporu projektů mezinárodní spolupráce 

ve dvoustranných i mnohostranných aktivitách (KONTAKT II, INGO, 

COST, EUPRO, EUREKA, GESHER a MOBILITY). 



Strategie TAČR 

Cíl 5: Stimulovat rozvoj mezinárodní spolupráce 

v aplikovaném VVI 

– vytvářet podmínky pro rozvoj mezinárodní 

spolupráce v oblasti aplikovaného VVI 

– zajištění efektivních vazeb a synergických efektů 

mezi evropskými nástroji podpory v oblasti 

aplikovaného VVI 

– rozvoj mezinárodní spolupráce 

s mimoevropskými zeměmi 



Zahraniční spolupráce TA ČR 



Zahraniční spolupráce TA ČR 

Zahraniční spolupráce, uzavřeny smlouvy s partnery: 

• Čína – Suzhou Industrial Park  Administrative Committee (SIPAC) 

– Deyang – Guanghan High-tech Industrial Zone 

– Tong Xiang International Chamber of Commerce 

• Korea – Korea Institute of Industrial Technology (KITECH), 

          –  New and Renewable Energy Center (NREC) of Korea Energy 

Management Corporation (KEMCO) 

• Nigérie – National Agency for Science and Engineering Infrastructure 

• Polsko – National centre for Research and Development of the Republic 

  of Poland 

• Slovensko – Slovenská inovační a energetická agentura 

• Taiwan – National Science Council (NSC) 

• Vietnam – State Agency for Technology Innovation (SATI) 



Zahraniční spolupráce TA ČR 

Připravovaná zahraniční spolupráce: 

• Austrálie - Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organization (CSIRO) 

• Izrael – The Office of the Chief Scientist (MATIMOP) 

• Japonsko – New Energy and Industrial Technology Development  

                     Organization (NEDO) 

          – Japan Science and Technology Agency (JST) 

• Kazachstán – JSC National Agency for Technological Development  

• Korea – Korea Institute for the Advancement of Technology (KIAT) 

    – Korea – Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) 

• Thajsko – National Research Council of Thailand 

• USA – National Science Foundation (NSF) 



Program Delta  

– základní informace 

Nejde o klasický program pro podporu mezinárodní spolupráce 

ve VaVaI → je NUTNO: 

– aktivně vytvářet podmínky pro úspěšnou implementaci 

programu – tzn. v maximální možné míře napomáhat  

„match-making“ českých a zahraničních institucí, jinak bude 

málo kvalitních projektů, 

– zajistit servis pro ochranu duševního vlastnictví – i zde musí 

být TA ČR aktivním partnerem příjemcům, 

– prioritou jsou mimoevropské státy, 

– příjemci na české straně buď jen podniky, nebo podniky a VO. 

 



Program Delta – 1. výzva 

 

Výsledky 1. výzvy programu Delta:  

• Přihlášeno na České straně 27 projektů,  

• Formální kontrolou prošlo 18 (LoI) 

• Přihlášeno na Vietnamské straně  20 projektů 

• Odborné hodnocení – oponent, zpravodaj 

• Zasedání Rady programu – listopad 

• Vyhlášení výsledků – prosinec 



Děkuji za pozornost! 

http://www.tacr.cz/index.php 

http://www.tacr.cz/index.php/en/
http://www.tacr.cz/index.php/en/


  

… od myšlenek k aplikacím 

 

 

 

 



Jak se hodnotí dopady  

podpory výzkumu a vývoje 

Miroslav Janeček,  
člen předsednictva TA ČR 

 

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, 30. 9. 2014 



Fáze politického cyklu  

• Zmapování potřeb společnosti 

• Návrh nástroje, který by řešil vytipovaný palčivý problém 

(programu podpory VaV), nastavení intervenční logiky 

• Stanovení cílů programu 

• Stanovení vhodných indikátorů, které by postihly 

dosažení cílů 

• Indikátory: výstupu – dopadu 

• Zjištění vstupní hodnoty indikátorů 

• Vyhodnocování indikátorů: průběžné – po ukončení 

financování – s odstupem 



Dopady 

Ekonomické  

• Zvýšení konkurenceschopnosti firem 

• Větší důraz na inovace ve firmách 

• Zapojení do inovačních sítí 

Sociální 

• Zvýšení zaměstnanosti 

• Lepší zapojení absolventů VŠ do zaměstnání 

Ekologické 

• Snížení nepříznivých dopadů výroby na ŽP 



Hodnotící metody 

• (Kvazi-)experimentální kontrafaktuální analýza 

• Průzkumy 

• Rozhovory  

• Případové studie 

• Analýza nákladové účinnosti/efektivity,  

• Benchmarking 

• Mezinárodní vzájemné hodnocení (peer review), 

• Analýza sociálních sítí  

• Kontextová analýza 

 



Hodnocení v TA ČR 

• V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. usiluje TA ČR o zlepšení 

konkurenceschopnosti ČR 

• Jedním z nástrojů, jak posoudit realizované výsledky projektů 

(= dopady) je „implementační plán“ – co hodlají příjemci podpory 

docílit do let o ukončení financování 

• První projekty TA ČR končily v roce 2013, agentura průběžně 

sleduje výsledky (a to nejen výsledky dle RIV, které jsou dosud 

jediným indikátorem úspěšnosti programů) 

• Impulzem je účast TA ČR v projekt TAFTIE „Benchmarking of 

impact, effectiveness and efficiency of innovation instruments“ 

• Byl již učiněn pokus o vyhodnocení dopadů programů TA ČR  

kontrafaktuální analýzou, počet ukončených projektů se ale ukázal 

jako nedostačující 



COMET – dopady 

Přínosy pro podniky 

• lepší přístup k výsledkům VaV, lepší integrace do výzkumné 

infrastruktury, zřízení nové spolupráce s VO – 88 %  

• využití výsledků spolupráce ve prospěch nových nebo zásadně 

zlepšených produktů, procesů nebo služeb – 79%  

• zvýšení celkové konkurenceschopnosti – 79 % 

Přínosy pro výzkumné organizace 

• Zvýšení viditelnosti pro zúčastněné týmy – 59 % 

• Nefinanční návratnost investic do centra (zejména vědecké výstupy, 

možnosti tréninku pro studenty a doktorandy) – 66 % 

• Rozšíření okruhu výzkumných činností – 73 % 

• Snazší přístup VO k jiným průmyslovým partnerům – 57 % 

 

 

 

 



Děkuji za pozornost! 

http://www.tacr.cz/index.php 

http://www.tacr.cz/index.php/en/
http://www.tacr.cz/index.php/en/


Teritoriální limity na Ruskou 
federaci, Ukrajinu a Bělorusko 
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Podpora exportu  
výsledků výzkumu a vývoje 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, 30. 9. 2014 

Ing. David Havlíček, Ph.D. 

hlavní poradce generálního ředitele 

Spolupracovník TA ČR 



Výdaje na výzkum a vývoj 
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• pozitivní externality 

• asymetrie informací 

• morální hazard a nepříznivý výběr 

• multiplikační efekt VaV 

• případ ČR: 

• +73 až +113 mld. Kč 

• +151 až +236 tisíc pracovních míst 

• dopad do SR: +16 až +25 mld. Kč 

Proč má stát podporovat VaV 



HDP a výdaje na VaV (2012) 
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Úzká místa ve státní podpoře výzkumu a vývoje 
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• Roztříštěnost podpory 

aplikovaného výzkumu 

─ z velké části vyřešeno vznikem 

TAČR v roce 2009 

• Dotační způsob financování 

• Malý důraz na komercionalizaci 

výstupů 



Spolupráce EGAP – TAČR 
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• Spolupráce EGAP – TAČR 

• Komercionalizace již podpořených projektů 

VaV 

• Propojení VO a českých exportérů 

• Zjištění zahraničního zájmu 

• Financování aplikace výsledku VaV 

ve výrobě 

• Pojištění EGAP 



Spolupráce EGAP – TAČR 
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• Pracovní skupina k tomuto 

projektu 



Spolupráce EGAP – TAČR 
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• Důvody podpory exportu VaV 

─ Součást vládní politiky (NPR) 

─ Dodatečné zdroje pro VO 

─ Zvýšení konkurenceschopnosti 

exportérů 

─ Finanční návratnost pro stát 



Mapa spolupráce 
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TAČR 
U nových výzkumných projektů bude 
po žadatelích požadována verifikace - 
ověření tržní poptávky po  projektu, 
který chtějí financovat (na základě 

diskuse s potencionálními odběrateli) 

TAČR / Pracovní skupina 
Technologická agentura vytipuje 

projekty aplikovaného výzkumu, které 
již byly podpořeny, a mají tržní 

potenciál, který nebyl  dosud využit  

EGAP / CzechTrade / 
Pracovní skupina 

Vytipují se možní exportéři, kteří by 
mohli tyto výsledky výzkumu aplikovat 

ve výrobě pro export 

TAČR 
TAČR kontaktuje výzkumné organizace 

a exportéry, a zorganizuje vzájemná 
jednání (účastnit se mohou dle 

pokročilosti vyjednávání i další členové 
pracovní skupiny) 

Exportér / MZV / 
CzechTrade 

Exportér ve spolupráci s MZV a MPO 
(CzechTrade) zjišťuje zahraniční 

poptávku a konkrétního odběratele 

Exportér + banka + 
EGAP 

Pokud dojde k dohodě mezi VO 
a exportérem, a existuje smluvní 

poptávka ze zahraničí může se 
přistoupit ke konstrukci fiancování 

 

 



Systém financování 



Střednědobý horizont 
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• Zapojení zahraničních VO 

• Export samotného intelektuálního 

vlastnictví 

• Vznik SPV s kapitálovým vstupem 

TAČR 

• … 



Teritoriální limity na Ruskou 
federaci, Ukrajinu a Bělorusko 
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Podpora exportu  
výsledků výzkumu a vývoje 

Děkuji za pozornost. 

Ing. David Havlíček, Ph.D. 

hlavní poradce generálního ředitele 


