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Převažuje dotační financování  

Motto: 

„Aplikovaný výzkum by měl z nápadů dělat peníze.“  

 TA ČR podporuje efektivní spolupráci výzkumné a aplikační sféry s cílem 

zvyšování konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v ČR 

 Aplikovaný výzkum je hodně různorodý a vyžaduje různorodé formy 

řízení a financování  

 Bez státní podpory se neobejde – základním pricipem musí však být 

explicitní a cílený vklad soukromých prostředků 

 Dostali jsme se nyní na rozcestí –  nárůst státní podpory nelze očekávat, 

další extenzívní růst není možný  musíme intenzifikovat, tedy 

zefektivnit 

 Je třeba vyřešit 5 základních problémů/výzev  



1. Opravdové propojení výzkumné 

a podnikatelské sféry 

 Nutno podporovat výzkum s jasným komercionalizačním 

nábojem 

– Tedy nejenom aplikovaný výzkum v obecné poloze, ale výzkum, který 

má prokazatelnou šanci na komerční výsledky a průmysl ho hodlá 

skutečně proaktivně spolufinancovat  

– Zviditelnit a dát pod veřejnou kontrolu výsledky státem dotovaného 

výzkumu (financování aplikovaného výzkumu má příliš mnoho 

„černých děr“)  

– Zákon 130 neumožňuje sankcionování – je třeba zásadní revize 

zákona  (i z řady dalších důvodů)  

 Soukromý sektor vkládá nemalé prostředky do výzkumu, ale zcela 

nedostatečně podporuje spolupráci výzkumných organizací a 

soukromých firem 

 Nutno více podporovat poptávkou řízený transfer 



1. Opravdové propojení výzkumné 

a podnikatelské sféry  

 Nové formy financování s vyšší mírou spoluúčasti 

– Revolvingové nástroje  

– Kapitálové fondy  

– Dotace jen u projektů s vysokou mírou rizika, větší vzdáleností 
od tržního uplatnění a pro SME (jen zlomek spravovaných prostředků) 

 Podporu nutno cíleně směřovat dle potřeb české ekonomiky, nelze 
financovat úplně vše, Národní priority mnoho nepomohou. Do procesu by 
měly věcně vstoupit  

– Odběratelé a koncoví uživatelé výsledků, měli by vyjádřit svůj zájem, 
a tím zaměření priorit, především zcela konkrétním kofinancováním 
(v případě potřeby až úplným financováním) 

– Jednotlivé rezorty jasným definováním úžeji zaměřených priorit 
(Národní priority pokrývají téměř vše) 

– Představitelé průmyslu formulací potřeb podnikatelské sféry 
a ovlivňováním forem spolupráce a financování  

 



2. Roztříštěnost a vysoká  

granularita aplikovaného výzkumu 

 Většina projektů je malého rozsahu, krátkodobých  

 Jedinou výjimkou je program Center kompetence – ten nutno posílit  

 Podporovat transformaci úspěšných CK na národní centra strategického 

významu nebo na jejich zapojení do NC 

 Národní centra:  

– virtuální jednotky či klastry koncentrující potenciál nadkritického rozsahu a 

nejméně evropského významu 

– propojení center kompetence, Center excelence, klusterů a platforem  

– volnější či těsnějsí organizační formy – jediným kritériem efektivita  

– v pozdější fázi možnost osamostatnění a přechod na způsob fungování 

Frauenhoferovy společnosti 

– nemusí jich být mnoho 

 Kromě toho další, drobnější programy komplementárního charakteru: 

– Gama i Epsilon už s novými formami financování 

– Program Kapa pro start-upy studentů a doktorandů 

– Program podporující např. zdravotnický výzkum, umožňující i klinické studie  

 



3. Mimoběžnost národního  

a evropského financování  

7. RP: 

• 1206 českých účastí, celkem 260 mil. EUR pro ČR 

• Jediný výsledek: zvýšení zaměstnanosti našich výzkumníků a jejich 

odborný růst, jejich výsledky však ekonomicky zhodnotí jiné země 

• Nemáme žádný systém navazujícího výzkumu a využití výsledků, není 

dostatečná návaznost na infrastruktury VaVpI 

• Zde utíkají nepřestavitelné hodnoty, je třeba se poučit pro Horizon 2020 

OP VaVpI: 

• Udržitelnost bude vyžadovat až 32 mld. Kč 

• Program udržitelnosti 16 mld. Kč 

• Praha stojí téměř zcela mimo 

• Proč prostředky na udržitelnost nevstoupí do normální národní soutěže? 

• TA ČR by byl ideální nástroj 



3. Mimoběžnost národního  

a evropského financování  

OP VVV a OP PIK: 

• Úloha TA ČR dosud neujasněna 

Stanovisko VR TA ČR: 

• Pro TA ČR je třeba zabezpečit volný, tj. autonomní 

přístup k financování z ESIF ve výši prostředků nejméně 

srovnatelné s prostředky ze státího rozpočtu. Jedině tak 

bude mít nesmírné úsilí vynaložené k vybudování TA ČR 

smysl. 

Další umělé oddělování národního a evropského 

financování v období ESIF 2014–2020 je neudržitelné  
 



4. Adekvátní hodnocení  

výsledků aplikovaného výzkumu  

• 3. pilíř Metodiky 2013 je nedostačující 

– Projekt MŠMT ČR - IPN Metodika hodnocení výzkumu – neřeší 

problém aplikovaného výzkumu 

– Projekt MŠMT a TA ČR – Hodnocení programů a výstupů 

aplikovaného  výzkumu – nerealizován 

– Jakékoliv bodové hodnocení deformuje výzkumný prostor, 

to dnešní vede k drobení týmů a grantů, nikoliv k integraci 

• Vize TA ČR: 

– Důležité je hodnocení ekonomických dopadů jednotlivých 

projektů ve fázi rozhodování 

 (máme k tomu dostatek odborníků??) 

– Nutná důsledná následná kontrola výstupů a záměrů 

komercializace 

 

 



5. Ochrana duševního vlastnictví  

 Nutný přechod od nákladově orientovaného financování výzkumu 
směrem k vyššímu zhodnocování inovátorské práce, k vyššímu podílu 
inovátorů na globálním zisku, od výzkumných služeb k licencím 

 Vytváření start-up a spin-off firem, za pomoci investorů multiplikativně 
zhodnocovat a prodávat myšlenky 

 Vytváření inkubátorů takovýchto firem přímo na universitních pracovištích 
(s možností propojení s odborníky na transfer, s „venture“ kapitalisty, 
právníky, atd.) 

 Povědomí o ochraně duševního vlastnictví (IPR) je velmi nízké, proto tato 
ochrana je chatrná až nulová 

 Mnoho duševního vlastnictví nevyužito, resp. nevyužito optimálně 

 Živná půda pro šedou ekonomiku transferu 

 Bez explicitně stanoveného podílu na odměně autorovi IPR nelze očekávat 
vstřícnost a jeho proaktivitu 

 Instituce transferu technologií musí být taktéž proaktivnější 

 Na výzkumných pracovištích nutno vytvořit podmínky pro podnikatelskou 
atmosféru  

 

 



5. Ochrana duševního vlastnictví  

 

 Nutno v určité míře privatizovat transfer technologií 

 Státem placený úředník nemůže být dostatečně motivován 

ke zvládání rizik a k realizaci transferu, nemá dostatek volnosti 

k jednání s investory 

 Do transferu je nutno vkládat nejen prostředky, ale i tvůrčí, 

manažerské a obchodní úsilí, je třeba skutečně jít do (nemalého) 

rizika 

 Je třeba zkušených odborníků – jejich kvalita rozhoduje vše  

 

 



Co potřebuje český výzkumný  

a inovační prostor nejvíce? 

 Najít odvahu k přednostnímu financování kvalitních výzkumných pracovišť 

a transferu kvalitních výsledků 

 Speciálně podporovat dvě dimenze: excelenci a užitečnost v rámci budování 

větších celků – národních center 

 Postupně vytvářet podnikatelskou atmosféru na universitách, vybudovat 

systém ochrany IPR s jasnými pravidly odměňování 

 Státní podporu aplikovanému výzkumu a transferu technologií organizovat 

za podpory a přímé finanční spoluúčasti soukromého sektoru 

 Odbyrokratizování a zpružnění systému podpor, do tohoto systému vpustit 

soukromé prostředky – jedině tak se zabrání „černým děrám“ – nové formy 

financování 

 Zavést nové systémy hodnocení, zejména hodnocení dopadů aplikovaného 

výzkumu 

 Koncentrovat pozornost na synergické využívání ESIF a dalších programů 

EU a národních prostředků – potřeba uvážlivého a ekonomicky únosného 

stylu myšlení 



TA ČR je užitečný nástroj podpory výzkumu 

www.tacr.cz 

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

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

