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Informace o projektu 

Projekt Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací 

a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

doplňuje portfolio projektů Technologické agentury ČR (dále TA ČR), které napomohou ke zvýšení 

efektivity a kompetencí TA ČR při vynakládání veřejných prostředků na podporu výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací (dále VaVaI). 

Projekt byl rozdělen do 3 úrovní v rámci 7 klíčových aktivit projektu, které dohromady tvoří 

komplexní systém efektivního poskytování podpory VaVaI prostřednictvím TA ČR: 

• Úroveň vnitřního prostředí je zaměřena na procesy TA ČR - především nové analytické metody 

hodnocení VaVaI a řízení oponentů.  

• Úroveň partnerského prostředí cílí na efektivnější fungování činnosti s vazbami na partnery - 

orgány státní správy a samosprávy, příjemce podpory, externí hodnotitele apod.  

• Poslední úrovní je prostředí VaVaI v ČR a zahraniční spolupráce, jehož je TA ČR součástí.  

Konkrétní klíčové aktivity projektu jsou uvedeny níže: 

1) Zmapování a posouzení významu VaVaI ve strategických dokumentech veřejné správy. 

2) Nastavení nového rámce pro odbornou podporu státní správy. 

3) Příprava nových analytických metodik hodnocení VaVaI. 

4) Zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR. 

5) Příprava činnosti inovačního think-tanku. 

6) Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR a pilotní ověření jejich poskytování. 

7) Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání 

zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI a zavedení metody Pre-Commercial 

Procurement. 

Tento výstup byl vytvořen v rámci klíčové aktivity 7, podaktivity 7.2 projektu - Vzdělávání 

zaměstnanců ve VaVaI. 
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1 Pojmy výzkum, vývoj, inovace 

V České republice jsou tyto pojmy vymezeny v §2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 130/2002 Sb.): 

Základní výzkum - teoretická nebo experimentální práce zejména za účelem získání nových 

vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně 

zaměřena na praktické využití. 

Aplikovaný výzkum - teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků 

a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů. Zákon 

č. 130/2002 Sb. to sice nevymezuje, ale z dikce je u tohoto výzkumu již zřejmé zaměření na praktické 

využití (např. v nových výrobcích – průmyslový výzkum). 

Vývoj – získávání, spojování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných 

příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, služeb 

nebo postupů. 

Inovace - zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe, 

s tím, že se rozlišují: 

1. inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného 

způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení 

nebo programového vybavení, 

2. organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních 

praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů. 

Definice podle Frascati manuálu1 

Výzkum a experimentální vývoj zahrnuje systematicky konanou tvůrčí práci za účelem rozšíření 

znalostí, včetně znalostí o člověku, kultuře a společnosti, a použití těchto znalostí k vytvoření nových 

aplikací. 

Inovace → přenos myšlenky na nový nebo zlepšený produkt (výrobek, služba), uváděný na trh, na 

nový nebo zlepšený provozní postup používaný v průmyslu nebo v obchodě, nebo na nový přístup 

v sociální službě. Technické inovace jsou nové výrobky a postupy a významné technické změny ve 

výrobcích a postupech. 

Inovace je zavedena → uvedením na trh (výrobky), užitím ve výrobním procesu (inovace 

postupu). 

Definice inovací podle Oslo manuálu2 rozlišuje mezi technickými inovacemi produktů a procesů 

a jinými /netechnickými/ inovacemi (v organizačních strukturách, marketingových aktivitách, 

metodách řízení, firemních strategiích apod.). 

                                                             

1 Frascati Manual: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (Zásady pro sběr 

a vykazování dat o výzkumu a experimentálním vývoji) 
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Technické inovace produktů a procesů (dále TIPP) zahrnují technicky realizované nové produkty 

a procesy a významná technická zdokonalení produktů a procesů. TIPP byly realizovány, jestliže byly 

zavedeny na trh (inovovaný produkt) nebo užity ve výrobním procesu (inovace způsobu zpracování). 

S TIPP je spojena řada vědeckých, technických, organizačních, finančních a obchodních činností. 

Definice inovací podle Evropské komise3 

Inovace je 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. 

Výzkum a vývoj je v České republice, podobně jako v jiných vyspělých zemích, uskutečňován jak ve 

veřejném sektoru (veřejné a státní vysoké školy a fakultní nemocnice, jednotlivé výzkumné ústavy 

Akademie věd České republiky, resortní výzkumné ústavy zřizované ústředními orgány státní správy, 

neziskové organizace), tak v sektoru soukromém - podnikatelském (podniky, soukromé výzkumné 

organizace). Pro účely statistiky se zřetelem k mezinárodnímu srovnání se používá členění výzkumu 

a vývoje do 4 sektorů (vládní4, vysokoškolský5, podnikatelský6 a soukromý neziskový7). 

V zásadě lze hovořit o financování výzkumu a vývoje z veřejných a soukromých zdrojů. 

Nejvýznamnějším zdrojem veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací jsou prostředky státního 

rozpočtu. V posledních letech se staly významným zdrojem veřejného financování i prostředky 

poskytované ze strukturálních fondů Evropské unie. Největší objem prostředků vynaložených na 

výzkum a vývoj v České republice pochází ze zdrojů podnikatelského sektoru, který je také jejich 

hlavním uživatelem. Dalším zdrojem financování výzkumu a vývoje jsou prostředky ze zahraničí. 

Prostředky ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj jsou každoročně rozdělovány do jednotlivých 

rozpočtových kapitol, kterými disponují poskytovatelé veřejné podpory na VaVaI. Jejich 

prostřednictvím jsou tyto prostředky následně poskytovány konkrétním subjektům provádějícím 

výzkum a vývoj. Poskytovatelé veřejné podpory používají nástroje a postupy vymezené zákonem č. 

130/2002 Sb. (viz dále). 

                                                                                                                                                                                                          

2 Oslo manual: The Measurement of Scientific and Technological activities - Guidelines for Collecting and Interpreting 

Innovation Data. 

3 Communication from the Commission to the council, The European Parliament, The European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions - Innovation policy: updating the Union’s approach in the context of the Lisbon 

strategy. 

4 Zahrnuje orgány státní správy a samosprávy na všech úrovních s výjimkou vyššího odborného a vysokého školství. 

5 Zahrnuje všechny veřejné i soukromé univerzity, vysoké školy a další instituce pomaturitního vzdělávání a také všechny 

výzkumné ústavy, experimentální zařízení a kliniky pracující pod přímou kontrolou nebo řízené či spojené s organizacemi 

vyššího vzdělávání. 

6 Zahrnuje všechny ekonomické subjekty, jejichž hlavní činností je tržní výroba zboží nebo služeb pro prodej široké veřejnosti 

za ekonomicky významnou cenu. 

7 Zahrnuje neziskové instituce, které jsou samostatnými právnickými osobami, poskytují služby domácnostem a jsou 

soukromými netržními výrobci. 
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Z prostředků státního rozpočtu je také kromě podpory veřejného sektoru v souladu 

s národohospodářskými potřebami financován v omezené míře výzkum prováděný v podnicích. 

Podnikatelský sektor je v zájmu konkurenceschopnosti české ekonomiky podporován ze strany státu 

i nepřímo formou daňových odpočtů. 
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2 Veřejná podpora VaVaI a její formy 

2.1 Přímá a nepřímá podpora a jejich porovnání 

Vyspělé státy věnují v sílícím konkurenčním prostředí v podmínkách globalizované ekonomiky 

rostoucí pozornost veřejné podpoře výzkumu a vývoje. Vede je k tomu úvaha, že výzkum a vývoj, 

vedoucí k lepšímu poznání principů a procesů, na nichž jsou výroby či služby založeny, povedou 

k lepšímu postavení firem na relevantních trzích. Veřejná podpora výzkumu a vývoje může mít svou 

přímou a nepřímou podobu. Oba způsoby podpory mají přirozeně své výhody a nevýhody a také své 

stoupence i odpůrce. 

Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje představuje poskytnutí (výdaj) veřejných (státních) 

finančních prostředků s cílem podpořit rozvoj většinou vybraných výzkumných činností (formou 

institucionální podpory, účelové podpory grantových a programových projektů, podpory velkých 

infrastruktur, podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a v případě členských zemí 

Evropské unie i formou financování z prostředků Evropské komise (rámcové programy, Horizon 

2020) a operačních programů ve výzkumu a vývoji). Veřejnými zdroji se rozumí jak zdroje národní, 

tak zdroje EU. 

Nepřímá veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje ze strany státu může existovat ve formě 

daňových pobídek a úlev, urychleného odpisování, zvýhodněných úvěrů, podpory rizikového kapitálu, 

apod.  

Tabulka 1: Přímá versus nepřímá podpora 

Přímá podpora - dotace Nepřímá podpora – daňové zvýhodnění 

• zaměření na státem předem definované cíle 

a společenské strategické záměry 

• podpora koncepčního dlouhodobého rozvoje 

výzkumných organizací 

• předcházení riziku tržního selhání při podpoře 

základního výzkumu 

• selektivní přístup k podpoře s rizikem vlivu dílčích 

subjektivních a skupinových zájmů 

• snižující se objem prostředků v národních dotačních 

programech 

• nízká úspěšnost projektů v soutěži 

• nepravidelné vyhlašování výzev 

• administrativní náročnost a poměrně vysoké náklady 

spojené s administrací, hodnocením a kontrolou 

projektů 

• ztráta soukromí výzkumné organizace či firmy – 

musí zveřejnit svoje záměry 

• přístupnost pro všechny obory 

• nedochází k narušení konkurenčního prostředí při splnění 

stanovených podmínek 

• tržní tlak na návratnost vynaložených prostředků 

• nižší administrativní a nákladová náročnost 

• ponechává větší prostor pro kreativitu firem při využívání 

VaV (plná možnost volby vlastních výzkumných 

a inovačních priorit a projektů) 

• vytváří pro podniky stabilnější prostředí při finančním 

plánování výzkumu 

• problém s určením ocenitelného prvku novosti 

a výzkumné nebo technické nejistoty 

• využití jen při existenci daňové povinnosti 

• nejistota uznatelnosti pro firmy (zpětná kontrola – penále) 

2.2 Legislativní rámec podpory VaVaI 

Veřejná podpora VaVaI má zákonnou podobu. Konkrétně se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., který nabyl 

účinnosti dne 1. července 2002 a dosud byl celkem 13x novelizován. 

Nejvýznamnější změnou bylo přijetí zákona č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5470
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pozdějších předpisů, a další související zákony. Jednalo se o rozsáhlou úpravu, která změnila název 

zákona (na zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), rozšířila předmět úpravy 

(o podporu inovací), založila Technologickou agenturu České republiky, změnila postavení ústředních 

orgánů a Rady pro výzkum a vývoj a provedla další změny. Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb. bylo 

vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 211/2009 Sb. 

K zákonu č. 130/2002 Sb. jako prováděcí předpis existuje nařízení vlády č. 397/2009 Sb. 

o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na uvedený zákon navazuje také 

zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. 

Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje je předmětem daňové legislativy (viz dále). 

Pro českou legislativu v oblasti veřejné podpory VaVaI mají klíčový význam předpisy Evropské unie, 

konkrétně Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 

107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (General Block 

Exemption Regulation, dále GBER) a Sdělení Komise - Rámec Společenství pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) (dále Rámec). Nařízení Komise je nadřazené národní 

legislativě (tj. má přednost před českými zákony) a je přímo aplikovatelné (tj. k tomu, aby platilo, 

nevyžaduje změnu národní legislativy). Rámec je pak podrobnější dokument, který nařízení rozvádí 

a podle něhož Evropská komise postupuje a k jehož dodržování se členské země Evropské unie 

zavazují. 

2.3 GBER a Rámec 

Evropská unie má svá pravidla pro všechny aktivity podporované ze státního rozpočtu, která se týkají 

i oblasti podpory VaVaI. Obecně platí, že veřejná podpora je zakázána z obavy o narušení 

konkurenčního prostředí. Platí však výjimky. 

Podpora VaVaI je důležitým cílem Evropské unie podle článku 179 Smlouvy8, který uvádí, že: Unie má 

za cíl posilovat své vědecké a technologické základy vytvořením evropského výzkumného prostoru, ve 

kterém se vědci, vědecké poznatky a technologie volně pohybují, a podporovat rozvoj své 

konkurenceschopnosti, včetně konkurenceschopnosti průmyslu, jakož i podporovat všechny výzkumné 

činnosti, které jsou […] pokládány za nezbytné. 

Nařízení a Rámec nahradily od 1. července 2014 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 

6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory 

za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a Rámec Společenství pro 

státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Pro úplnost je třeba uvést i Nařízení 

Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve 

venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem. 

GBER i Rámec se přitom vztahují nejen na podporu poskytovanou na základě v nich uvedené výjimky, 

ale upřesněním a vymezením např. nehospodářské činnosti mají dopad i na podporu, které se 

evropské předpisy netýkají. Např. u podpory výzkumných organizací se za nehospodářské činnosti již 

                                                             

8 Smlouva o fungování Evropské unie (2012/C 326/01, 02 a 03). 

http://www.mvcr.cz/soubor/sb063-09-pdf.aspx
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nepovažuje podpora soukromého vzdělávání (viz bod 19 písm. a) první odrážka Rámce) a to se projeví 

i v institucionální podpoře určené výlučně výzkumným organizacím, které se jinak GBER a Rámec 

netýkají. 

Intenzita podpory nesmí u žádného z příjemců přesáhnout: 

• 100 % způsobilých nákladů u základního výzkumu; 

• 50 % způsobilých nákladů u aplikovaného (průmyslového) výzkumu; 

• 25 % způsobilých nákladů u experimentálního vývoje; 

• 50 % způsobilých nákladů na studie proveditelnosti. 

Intenzitu podpory aplikovaného (průmyslového) výzkumu a experimentálního vývoje lze zvýšit až na 

80 % způsobilých nákladů takto: 

• (a) o 10 procentních bodů u středních podniků a o 20 procentních bodů u malých podniků; 

• (b) o 15 procentních bodů, je-li splněna jedna z těchto podmínek: 

i. projekt zahrnuje účinnou spolupráci, 

ii. mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním podnikem, nebo k této 

spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo v členském státě a ve státě, 

který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a jednotlivý 

podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů, 

iii. mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato 

organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního 

výzkumu, 

iv. výsledky projektu jsou veřejně šířeny prostřednictvím konferencí, publikací, zdrojů s otevřeným 

přístupem nebo prostřednictvím volného softwaru nebo softwaru s otevřeným zdrojovým 

kódem. 

Intenzitu podpory na studie proveditelnosti lze u středních podniků zvýšit o 10 procentních bodů 

a u malých podniků o 20 procentních bodů. 

Smyslem GBER a Rámce se stalo mimo jiné zamezit nepřímé státní podpoře poskytované podnikům 

prostřednictvím výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur. Omezení, která byla uplatněna 

již v předchozím nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 

87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné 

nařízení o blokových výjimkách) a Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 

(2006/C 323/01) (povinnost reinvestice zisku, zákaz financování hospodářských činností z veřejných 

zdrojů atd.), nebyla dostačující. 

Podrobněji viz modul Právní rámec výzkumu a vývoje v České republice, pravidla veřejné podpory 

Evropské unie. 
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3 Veřejná (přímá) podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu České 

republiky 

3.1 Základní pojmy v oblasti přímé podpory  

Pravidla pro poskytování veřejné (přímé) podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu České 

republiky jsou upravena zákonem č. 130/2002 Sb. Této právní úpravě jsou nadřazena výše zmíněná 

pravidla Evropské unie (GBER a Rámec), jejichž poslední verze platí od 1. července 2014. Základním 

principem těchto pravidel Evropské unie je, že veřejná podpora je zakázána s tím, že výjimky upravuje 

GBER. 

Ve věci poskytování podpory jsou v zákoně č. 130/2002 Sb. definováni poskytovatel podpory, 

uchazeč o podporu a příjemce podpory. 

Poskytovatelem podpory je organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje 

o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje. Uchazečem o podporu je organizační složka 

státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická 

osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. 

Příjemcem podpory je uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory rozhodnuto 

poskytovatelem podpory. 

Zákon č. 130/2002 Sb. rovněž vymezuje v tomto kontextu pojem výzkumná organizace (dále VO). 

Poznámka: platný Rámec je nově definuje jako organizace pro výzkum a šíření znalostí. 

VO není právní formou, ale její vymezení je dáno účely a podmínkami podpory. Za VO je považována 

právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se 

výzkumem a vývojem, která splňuje tyto požadavky. 

1. Jejím hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální 

vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; jde-

li o územní samosprávný celek, ustanovení o hlavním účelu VO se vztahuje na jeho organizační 

složku. 

2. Zisk zpětně investuje do výzkumu a vývoje činností a šíření jejích výsledků. 

3. K jejím výzkumným kapacitám nebo výsledkům nemají přednostní přístup subjekty 

provádějící ekonomickou činnost spočívající v nabídce zboží nebo služeb, které by na ni mohly 

uplatňovat vliv. 

Subjekt, který je považován za VO, musí splňovat podmínky předpisů Evropské unie. 

3.2 Druhy podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 

Při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků se rozlišuje institucionální 

a účelová podpora. 
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Institucionální podpora je poskytována především na: 

• dlouhodobý koncepční rozvoj VO na základě zhodnocení jí dosažených výsledků (>85 % těchto 

prostředků poskytují Akademie věd České republiky a Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy), 

• mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji (poplatky za účast v programech, 

členství v organizacích, „dofinancování“ finančních podílů českých účastníků), 

• operační programy ve VaVaI, 

• podpora může činit až 100 % nákladů příslušného výzkumu, 

• výběr není prováděn veřejnou soutěží! 

Účelová podpora je určena především pro podporu řešení jednotlivých konkrétních projektů. 

Je poskytována: 

• na základě výsledků veřejné soutěže na konkrétní projekty těchto typů: 

i. grantový projekt, kdy příjemce stanovuje sám cíle a způsoby řešení (poskytuje pouze 

Grantová agentura České republiky); nejvíce využíván Akademií věd České republiky 

a vysokými školami, 

ii. programový projekt VaVaI, kterým má uchazeč přispět k naplnění cílů vyhlášeného 

programu; využíván i podnikatelskými subjekty, 

iii. veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji, kdy příjemce provádí výzkum a vývoj pro potřeby 

poskytovatele. 

• na základě jiných (zákonem, vládou) schválených postupů na další konkrétní účely: 

i. projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, 

ii. projekty velkých infrastruktur, 

iii. specifický vysokoškolský výzkum (výzkum prováděný studenty při uskutečňování 

akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a bezprostředně 

spojený s jejich vzděláváním). 
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3.3 Systém řízení podpory výzkumu a vývoje v České republice 

Obrázek 1: Systém řízení podpory výzkumu a vývoje v České republice 

 

Zdroj: Technologická agentura České republiky 

Základním dokumentem z hlediska podpory VaVaI je Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 

České republiky na léta 2009 až 20159 a Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje 

a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 202010. Tento dokument 

obsahuje základní cíle podpory, její věcné zaměření, předpoklad vývoje výdajů na VaVaI ze státního 

rozpočtu, z prostředků Evropské unie a ze soukromých zdrojů, priority aplikovaného VaVaI na období 

4 až 6 let a opatření k jejich realizaci. 

Poznámka: V současné době se připravuje nová Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České 

republiky na léta 2016 - 2020. 

Významným dokumentem je zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, v platném znění (tzv. kompetenční zákon), podle něhož odpovědnost za 

výzkum a vývoj spadá do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Některé další 

rezorty mají mezi svými kompetencemi rovněž odpovědnost za výzkum a vývoj ve své působnosti. Jak 

                                                             

9 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 schválena dne 8. června 2009 usnesením 

vlády č. 729 

10 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 

schválená dne 24. dubna 2013 usnesením vlády č. 294 
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však konstatoval Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v České republice11, je situace v České 

republice poněkud atypická, neboť významnou roli v systému řízení hraje Rada pro výzkum, vývoj 

a inovace. Zatímco v jiných zemích mají obdobné orgány, složené většinově z konzumentů veřejné 

podpory, roli poradní, vykonává Rada pro výzkum, vývoj a inovace řadu exekutivních funkcí. Současná 

diskuse o zřízení úřadu či ministerstva, odpovědného za řízení výzkumu a vývoje je mj. reakcí na tyto 

skutečnosti. 

3.4 Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

Působnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále RVVI) jako poradního orgánu vlády je stanovena 

zákonem 130/2002 Sb. 

RVVI zabezpečuje zejména: 

• přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy a v souladu s mezinárodními smlouvami a její předložení vládě, 

• kontrolu realizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací formou stanovisek k souladu 

programů výzkumu a vývoje předložených poskytovateli s Národní politikou výzkumu, vývoje 

a inovací před schválením těchto programů vládou, 

• přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených 

programů a její předložení vládě, 

• hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů podle Metodiky 

hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schvalované 

vládou, 

• návrhy na členy předsednictva a předsedu Technologické agentury České republiky a Grantové 

agentury České republiky, 

• zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky, 

• zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací v České 

republice a jejich srovnání se zahraničím a jejich předložení vládě, 

• úlohu správce a provozovatele informačního systému výzkumu, vývoje a inovací podle § 30 

příslušného zákona a schvaluje provozní řád informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, 

• zpracování stanovisek k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu, vývoje a inovací, 

• jednání s poradními orgány pro výzkum, vývoj a inovace Evropských společenství a s radami 

pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších 

zemí, 

• zpracování návrhu střednědobého výhledu finanční podpory výzkumu, vývoje a inovací, 

• návrh výše celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol 

a návrh jejich rozdělení podle § 5a příslušného zákona, 

• zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových 

buňkách nebo k žádosti o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádosti o povolení dovozu 

                                                             

11 http://audit-vav.reformy-msmt.cz/aktuality/zaverecna-zprava-z-auditu-systemu-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-v-cr 
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lidských embryonálních kmenových buněk, a to na podkladě návrhu svého poradního orgánu, 

kterým je Bioetická komise, 

• plnění dalších úkolů a povinností stanovených zákonem, jiným právním předpisem nebo 

uložených vládou. 

Při plnění svých úkolů RVVI spolupracuje s ústředními správními úřady a institucemi zabývajícími se 

výzkumem a vývojem. RVVI ustavuje pro zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 

České republiky odborné komise pro vědy živé přírody, pro vědy neživé přírody a inženýrství a pro 

společenské a humanitní vědy. 

RVVI předkládá jednou za rok vládě zprávu o své činnosti a podle potřeby informace o situaci v oblasti 

výzkumu a vývoje. 

3.5 Kdo jsou konkrétní poskytovatelé podpory? 

Před reformou systému VaVaI v České republice v roce 2008 poskytovalo podporu více než 20 orgánů 

státní správy. V současné době je 11 poskytovatelů, z nichž 9 rozděluje účelovou podporu (viz obr. 1). 

Pokud jde o účelovou podporu:  

• poskytovateli jsou Grantová agentury České republiky, TA ČR, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo 

vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví. 

• Technologická agentura ČR převzala v zájmu odstranění nadměrné decentralizace a sjednocení 

administrativních procesů agendu většiny programů některých z předchozích poskytovatelů. 

• Poskytovatelé vypisují veřejné soutěže na základě programů podpory výzkumu a vývoje 

doporučených RVVI a schválených vládou. 

• Žadatel (pozdější příjemce) vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje 

k naplnění cílů vyhlášeného programu řešením jím předloženého projektu. 

3.6 Kdo jsou konkrétní příjemci podpory? 

Akademie věd České republiky (dále AV ČR) 

• soustava 54 ústavů s právní formou veřejné výzkumné instituce (do 1. ledna 2007 příspěvkové 

organizace), lokalizovaných převážně v Praze; 

• hlavním posláním AV ČR a jejích pracovišť je uskutečňovat především základní výzkum 

v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a společenských věd. 

• AV ČR má vlastní rozpočtovou kapitolu a získává zhruba 1/3 celkové státní podpory (včetně 

příspěvku na činnost). 

Univerzity a vysoké školy 

• 26 veřejných vysokých škol, 2 státní vysoké školy a 43 soukromých vysokých škol, 

• podíl na celkové státní podpoře vyšší než 40 %. 

Ostatní výzkumné instituce 

• ústavy podřízené rezortům (např. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka), 

• VO se soukromým majitelem (např. Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.) 
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Podniky s výzkumnými pracovišti 

• získávají méně než 10 % celkové státní podpory, což je hodnota blízká průměru Evropské unie. 

3.7 Parametry veřejné podpory výzkumu a vývoje 

Poskytování podpory projektu VaVaI splňujícímu podmínky tzv. Programu podpory VaVaI 

• Veřejná soutěž je vypisována jednotlivými poskytovateli na základě programů podpory 

výzkumu a vývoje schválených vládou, které definují věcné, časové a finanční podmínky 

podpory. 

• Žadatel (pozdější příjemce) vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje 

k naplnění cílů vyhlášeného programu řešením svého projektu. 

• Stát může zvýšit podporu příslušnému podnikatelskému subjektu na jeho projekt (maximálně 

ve výši podle Rámce - typ výzkumu, subjektu apod. – až na 80 %; reálně < 50 %). 

• Získaný majetek včetně práv k výsledkům výzkumu a vývoje patří příjemci; pokud se podílí 

více účastníků, pak dle smlouvy o spolupráci mezi členy řešitelského konsorcia. 

Výše a míra podpory projektu VaVaI  

• Základní míra podpory (dotace) podle typu výzkumu a vývoje činí u základního výzkumu 

100 %, u aplikovaného (průmyslového) výzkumu 50 % (max. 80%) a u experimentálního 

vývoje 25 % (max. 60%). 

• Celkový podíl účelové podpory (dotace) na způsobilých nákladech lze určit jako součet 

účelových podpor pro jednotlivé typy výzkumu a vývoje zahrnuté v projektu. 

Možnosti navýšení podílu státní podpory (v souladu s GBER a Rámcem) 

• o 20 % - podpora je určena pro malý podnik, 

• o 10 % - podpora je určena pro střední podnik, 

• o 15 % - jedná-li se o spolupráci minimálně dvou podnikatelů pokud: 

i. žádný nehradí více než 70 % uznaných nákladů projektu, nebo 

ii. alespoň jeden z nich je malým nebo středním podnikem, nebo 

iii. se jedná o přeshraniční spolupráci, 

iv. o 15 %, jestliže se jedná o spolupráci mezi podnikatelem a výzkumnou organizací, pokud: 

- VO uhradí alespoň 10 % uznaných nákladů, nebo 

- VO má právo zveřejnit výsledky projektu. 

Podíl účelové podpory na způsobilých nákladech části projektu uskutečňovaného výzkumnou 

organizací může být v tomto případě až 100 % bez ohledu na typ výzkumu/vývoje. 

• o 15 % v případě aplikovaného výzkumu, pokud jsou výsledky projektu obecně šířeny. 

Do způsobilých nákladů patří: 

• Osobní náklady včetně stipendií na VaVaI (mzdy, pohyblivé částky mzdy, ostatní osobní 

náklady, odvody sociálního a zdravotního pojištění),  

• Další provozní náklady (materiál, cestovní náhrady, zveřejňování výsledků projektů, včetně 

nákladů na zajištění práv k nim) – zajištění práv duševního vlastnictví uznáno jen malým 

a středním podnikům, 



 

 
 

Strana 18/43 

• Náklady na pořízení hmotného majetku – jen část odpovídající jeho využití (matematický 

vzorec respektující dobu upotřebitelnosti a procentní využití pro projekt), 

• Náklady na pořízení nehmotného majetku (v plné výši), 

• Náklady na služby (využívané v přímé souvislosti s řešením projektu), 

• Doplňkové náklady (režijní náklady). 

Uznanými náklady jsou takové způsobilé náklady nebo výdaje ve VaVaI, které poskytovatel schválí 

a které jsou zdůvodněné. Změna výše způsobilých nákladů nebo výše účelové podpory podléhá 

schválení poskytovatele. 

V případě účelového financování jsou všechny výdaje / náklady posuzovány pouze v přímé souvislosti 

s řešením projektu. Konkrétně jsou specifikovány u jednotlivých programů. 

3.8 Druhy výsledků výzkumu a vývoje 

Výsledky výzkumu a vývoje dosažené řešením výzkumných aktivit s poskytnutou veřejnou podporou 

jsou evidovány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací označeném jako 

databáze RIV12. Jedná se o tyto druhy výsledků: 

• publikační výsledky (recenzovaný odborný článek, odborná kniha, kapitola v odborné knize, 

článek ve sborníku; 

• patenty; 

• aplikované výsledky: 

i. poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, 

ii. prototyp, funkční vzorek, 

iii. software, 

iv. certifikované metodiky, 

v. výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, 

vi. výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy, 

vii. závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, 

viii. výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních, 

ix. dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy, 

x. léčebný postup, památkový postup, 

xi. specializovaná mapa s odborným obsahem. 

                                                             

12 Rejstřík informací o výsledcích 
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3.9 Statistika veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 

Obrázek 2: Výdaje státního rozpočtu na výzkumu a vývoje v České republice v letech 2000 - 2013 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

 

 

Obrázek 3: Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v České republice podle druhu podpory (mld. Kč, podíl na 
celkových výdajích v %); 2000 - 2013 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Obrázek 4: Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v České republice podle sektorů (mil. Kč), 2013 

 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

 

Obrázek 5: Vývoj celkových výdajů na výzkum a vývoj a podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu v České 
republice 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Obrázek 6: Mezinárodní srovnání státních výdajů na výzkum a vývoj (v %) 

 
Zdroj: Eurostat 2014 

 

Tabulka 2: Financování výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu České republiky v roce 2015 

Rozpočtová kapitola  Institucionální podpora Účelová podpora  Celkem  

Akademie věd České republiky 4 522 355 819  0 4 522 355 819  

Grantová agentura České republiky   109 736 267  3 573 350 640  3 683 086 907 

Technologická agentura České republiky    106 411 675  2 752 511 000  2 858 922 678  

Ministerstvo kultury   125 559 000    374 342 000    499 901 000  

Ministerstvo obrany    89 977 000    333 000 000    422 977 000  

Ministerstvo průmyslu a obchodu   507 434 000     349 818 000     857 252 000  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6 779 932 155  4 483 685 100  11 263 617 255  

Ministerstvo vnitra    59 930 000    300 000 000  359 930 000  

Ministerstvo zdravotnictví   427 979 873  1 050 000 000  1 477 979 873  

Ministerstvo zemědělství    395 652 000    424 000 000    819 652 000  

Úřad vlády    139 701 000  0   139 701 000  

Celkem  13 264 668 792  13 640 706 740  26 905 375 532  

Zdroj: Ministerstvo financí 

Kromě podpory ze státního rozpočtu existují i další zdroje veřejné podpory, zejména z prostředků 

Evropské komise a ze Strukturálních a investičních fondů Evropské unie (viz dále). 
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4 Účelová podpora výzkumu a vývoje 

4.1 Grantová agentura České republiky - podpora základního výzkumu 

Grantová agentura České republiky (dále GA ČR) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové 

kapitoly. Jejím sídlem je Praha. 

GA ČR má zejména zabezpečovat: 

• přípravu a realizaci skupin grantových projektů a dalších aktivit v oblasti základního výzkumu 

včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů, 

• hodnocení a výběr návrhů grantových projektů, 

• poskytování účelové podpory grantových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory 

nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

• kontrolu plnění smluv nebo rozhodnutí, 

• hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů grantových projektů a kontrolu jimi 

dosažených výsledků. 

Grantový projekt je takový projekt, ve kterém příjemce cíle a způsoby řešení v základním výzkumu 

stanovuje sám ve skupině grantových projektů vyhlášené poskytovatelem. Jedná se o účelovou 

podporu poskytovanou formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám. 

K úkolům GA ČR patří dále zpracovávat návrh svých výdajů a zpráv o své činnosti, jednat s příslušnými 

orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory 

s vnitřním trhem Evropské unie a spolupracovat s obdobnými zahraničními agenturami. 

4.2 Programy podpory výzkumu a vývoje 

V dalším textu budou zmíněny některé z programů na podporu VaVaI, jejich rozsah je ale širší. 

Účelovou podporu poskytují rovněž: 

• Ministerstvo zdravotnictví, nově prostřednictvím Agentury na podporu zdravotnického 

výzkumu, 

• Ministerstvo zemědělství - zemědělský výzkum, 

• Ministerstvo obrany – obranný výzkum, 

• Ministerstvo vnitra – bezpečnostní výzkum, 

• Ministerstvo kultury – výzkum v oblasti působnosti rezortu. 

4.2.1 Programy TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu 

Program ALFA 

Jedná se o první usnesením vlády schválený program TA ČR, který je zaměřen na podporu 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Program ALFA13 je rozdělen do 3 podprogramů: 

1. Progresivní technologie, materiály a systémy. 

                                                             

13 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA schválený dne 8. února 2010 usnesením 

vlády č. 121 změněný dne 28. srpna 2013 usnesením vlády č. 669 
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2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí. 

3. Udržitelný rozvoj dopravy. 

Jedním z cílů programu je podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Na řešení 

projektů tohoto programu se tak nejčastěji podílejí dva, případně tři účastníci. Celkem bylo ve čtyřech 

veřejných soutěžích podpořeno 963 projektů; dosažená úspěšnost podpory byla 27,5 %. Více než 

polovina podpořených projektů patří do skupiny průmyslových oborů. Nejúspěšnějšími žadateli jsou 

technicky zaměřené vysoké školy, zejména České vysoké učení technické a Vysoké učení technické. 

Program má trvat do roku 2019. 

Program BETA 

Program BETA14 je zaměřen na podporu projektů VaVaI určených pro potřeby orgánů státní správy, 

zejména těch, které nejsou poskytovateli podpory VaVaI. Konkrétně se jedná ze strany TA ČR 

o zadávání veřejných zakázek ve VaVaI pro potřeby orgánů státní správy. 

Program OMEGA 

Program OMEGA15 je zaměřen na posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských 

věd a uplatnění jejich výsledků pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality 

života jejích obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Program má nejnižší rozpočet. 

V prvních dvou veřejných soutěžích bylo celkem podpořeno 128 projektů (úspěšnost 36,5 %). Doba 

trvání programu je stanovena do roku 2017. 

Program CENTRA KOMPETENCE 

Program CENTRA KOMPETENCE16 je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi veřejným 

a soukromým sektorem (výzkumnými organizacemi a podniky). Jedná se o vznik a činnost center 

VaVaI v progresivních oborech. 

Centra mají být inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, s tržním potenciálem 

a koncentrovat výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru. Délka trvání 

programu je naplánována na 8 let (2012 - 2019). 

Ve 2 veřejných soutěžích bylo podpořeno celkem 33 projektů; v průměru spolupracuje v jednom 

centru 8 subjektů. 

  

                                                             

14 Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA schválený 

dne 19. ledna 2011 usnesením vlády č. 54 změněný dne 30. ledna 2013 usnesením vlády č. 75 

15 Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA schválený dne 

19. ledna 2011 usnesením vlády č. 56 

16 Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým 

sektorem Centra kompetence schválený dne 19. ledna 2011 usnesením vlády č. 55 změněný dne 27. února 2013 usnesením 

vlády č. 146 
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Program GAMA 

Program GAMA17 je zaměřen na podporu transformace výsledků výzkumu a vývoje do podoby 

praktické aplikace umožňující jejich komerční využití. Může se jednat o spolupráci mezi výzkumnými 

organizacemi nebo výzkumnými organizacemi a podniky. Podpora ověření využitelnosti výsledků 

výzkumu a vývoje v praxi a příprava jejich následného komerčního využití. 

Program se člení na 2 podprogramy s odlišným způsobem realizace i jinými příjemci podpory: 

Podprogram 1: 

Podpora ověření využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje v praxi (proof-of-concept); výsledky 

výzkumu a vývoje s vysokým potenciálem pro produktové a procesní inovace s vysokou 

pravděpodobností zvýšení konkurenceschopnosti. 

Příjemci podpory mohou být pouze VO. 

Specifickým rysem tohoto podprogramu je skutečnost, že příjemci jsou VO, které samy rozhodují 

o výběru dílčích projektů a dohlížejí na jejich realizaci. 

Podprogram 2: 

Podpora projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně 

ke komercializaci dosažených výsledků s tím, že tato již není podporována. 

Příjemci mohou být pouze podniky. VO se však mohou zapojit jako další účastníci projektu. 

Délka trvání programu je 6 let. Veřejné soutěže budou vyhlašovány v letech 2014 - 2017 (z důvodu 

nedostatku prostředků však dosud nebyla veřejná soutěž vyhlášena). 

Program DELTA 

Program DELTA 18  je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

prostřednictvím společných projektů podniků a VO podporovaných TA ČR a významných zahraničních 

technologických a inovačních agentur či jiných obdobných institucí, se kterými má/bude mít TA ČR v 

době vyhlášení veřejné soutěže navázánu spolupráci. Nejedná se o tematicky zaměřený program; 

výběr témat je určován ad hoc pro každou partnerskou agenturu samostatně a odráží prioritní oblasti 

aplikovaného výzkumu zapojených zemí. Délka trvání programu je naplánována na 6 let (2014 - 

2019). 

  

                                                             

17 Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA schválený dne 12. června 2013 usnesením vlády 

č. 455 

18 Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů 

technologických a inovačních agentur DELTA schválený dne 28. srpna 2013 usnesením vlády č. 668 
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Program EPSILON 

Program EPSILON19 je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje s vysokým potenciálem rychlého uplatnění výsledků v nových produktech, výrobních 

postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech: 

• konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, 

• udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů, 

• prostředí pro kvalitní život. 

V podstatě se jedná o pokračování programů ALFA (TA ČR) a TIP20 (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

s důrazem na Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací21. Program 

není založen oborově. 

Program EPSILON je členěn na 3 podprogramy: 

• Podprogram 1 - Znalostní ekonomika. 

• Podprogram 2 - Energetika a materiály. 

• Podprogram 3 - Životní prostředí. 

Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015 - 2025). První veřejná soutěž byla vyhlášena v roce 

2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015. Celková úspěšnost podpory byla 12,6 %. 

Uvedená délka trvání programu byla stanovena z důvodu nutnosti jeho vyhodnocení po ukončení 

všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do praxe. 

Příjemci podpory mohou být podniky a VO. V programu mohou být podporovány pouze projekty, které 

odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (kategorizace dle 

RIV): 

• patent; 

• technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek); 

• poloprovoz, ověřená technologie; 

• software; 

• průmyslový a užitný vzor; 

• certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem. 

Výsledky, které nebudou uznány poskytovatelem jako jediný výsledek v daném projektu, ale pouze 

v kombinaci s alespoň jedním dalším výsledkem uvedeným ve výčtu druhů výsledků výše, jsou: 

• výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic 

a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele. 

                                                             

19 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON schválený dne 18. prosince 2013 

usnesením vlády č. 987 

20 Resortní program na podporu průmyslového výzkumu a vývoje TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) 

schválený dne 22. srpna 2007 usnesením vlády č. 942 

21 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválené den 19. července 2012 usnesením 

vlády č. 522 
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4.2.2 Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoje 

Jedná se o národní programy podpory zapojení českého výzkumu a vývoje do mezinárodní spolupráce 

ve VaVaI, přičemž jsou programy zaměřeny na její různé stránky a formy. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ze zákona č. 130/2002 Sb. ústředním správním 

úřadem odpovědným za výzkum a vývoj. Odpovídá za: 

a) mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, včetně jednání s orgány 

a institucemi Evropských společenství a jednotlivých států Evropských společenství 

s působností pro výzkum a vývoj a včetně užití prostředků na výzkum a vývoj z fondů 

Evropské unie, 

b) koncepci podpory velké infrastruktury, 

c) specifický vysokoškolský výzkum. 

EUREKA CZ 

• Financování výzkumných aktivit českých výzkumníků zapojených do projektů evropského 

programu EUREKA. 

• Cílem programu EUREKA je podpora evropské spolupráce v oblasti aplikovaného 

a průmyslového výzkumu a vývoje (39 členských zemí / včetně všech zemí Evropské unie/ 

+ země s přidruženým statutem), EUREKA vznikla v roce 1985, Česká republika se stala 

řádným členem od roku 1995. 

• Požadován výstup s komerčním využitím (nové špičkové výrobky, technologie, služby 

s vysokým stupněm inovace, schopné prosadit se na světových trzích). 

• Program EUREKA CZ 22  nemá stanoveno tematické zaměření, projekty jsou vytvářeny 

a spolupráce je organizována systémovým principem „zdola nahoru“ (bottom up). 

• Projektu se musí účastnit alespoň 2 organizace ze 2 členských zemí. 

• Zúčastněnými organizacemi na projektu mohou být vysoké školy, VO, velké podniky, malé 

a střední podniky. 

• Doba řešení projektu může být maximálně 4 roky. 

EUROSTARS 

• Evropský program výzkumu a vývoje spolufinancovaný z Evropské unie, který je zaměřen na 

podporu malých a středních podniků, které pro svou podnikatelskou činnost provádějí také 

vlastní výzkum a vývoj, 

• Cílem programu je stimulovat a podporovat mezinárodní spolupráci malých a středních 

podniků a snižovat riziko v jejich inovačním úsilí (vyvinout nové výrobky, služby, procesy 

s následným uvedením na trh, zároveň ve zkráceném čase), 

• Program byl na základě výchozí aktivity programu EUREKA vyhlášen jako společná programová 

iniciativa EUREKA - EU na období 2008-2013 (účastnilo se 33 zemí); od roku 2014 probíhá 

nové programovací období a program pokračuje jako Eurostars 2, 

                                                             

22 Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUREKA CZ schválený dne 17. srpna 2009 usnesením vlády č. 1022 
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• Pro účely tohoto programu jsou „research intensive SME“, které jsou jedinými oprávněnými 

žadateli o podporu, akceptovány takové malé a střední podniky, které vkládají do výzkumu 

a vývoje nejméně 10 % ročního obratu a/nebo nejméně 10 % zaměstnanců se zabývá výzkum 

a vývoj, 

• Dalšími účastníky mohou být ostatní malé a střední podniky, velké podniky a VO, 

• Program nemá stanoveno tematické zadání (projekty mohou být připravovány pro jakoukoli 

technologickou oblast, pro řešení jakéhokoli technického problému), 

• Centrálně vyhlašované výzvy a centrální hodnocení předkládaných projektů, 

• Projektu se musí účastnit alespoň 2 organizace ze 2 členských zemí, 

• Doba řešení projektu může být maximálně 3 roky, 

• Finanční podpora malým a středním podnikům z veřejných zdrojů činí 50 % uznatelných 

nákladů projektu, pro malé a střední podniky s pozicí hlavního řešitele projektu je to 60 %. 

KONTAKT II  

• Cílem programu KONTAKT II23 je podpořit dvoustrannou případně vícestrannou mezinárodní 

spolupráci institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti základního a aplikovaného 

výzkumu České republiky s důrazem na spolupráci se státy, které nejsou členy Evropské unie. 

COST CZ 

• Cílem programu COST CZ24 je podporovat mnohostrannou mezinárodní spolupráci v základním 

výzkumu výzkumných institucí České republiky s obdobnými institucemi členských států 

COST, které spolupracují při řešení projektů v rámci tzv. akcí COST (The European Cooperation 

in the Field of the Scientific and Technical Research). 

• Program COST je tedy zaměřen na podporu spolupráce v oblasti základního. 

• výzkumu, resp. výzkumu, který nemá komerční charakter. 

• Období trvání programu je stanoveno na léta 2011-2017. 

• Uchazeči o podporu v roce 2015 mohly být pouze VO jako „organizace pro výzkum a šíření 

znalostí“ (v souladu s Nařízením Evropské komise). 

INGO II (INGO = International Non –Governmental Organization) 

• Cílem programu INGO II25 je podporovat účast českých vědeckých pracovišť ve výzkumných 

programech prováděných špičkovými evropskými a mimoevropskými mezinárodními 

nevládními organizacemi výzkumu jako např. CERN, ILL apod. (INGO II – INFRA) a dále účast 

českých vědců v řídicích orgánech mezinárodních vědeckých společností a organizací (INGO II 

– POPLATEK). Není však podporováno běžné členství jednotlivých fyzických osob nebo 

institucí v těchto společnostech a organizacích. 

• Období trvání programu je stanoveno na léta 2011 - 2017. 

                                                             

23 Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II schválený dne 17. srpna 2009 usnesením vlády č. 1022 

24 Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ schválený dne 17. srpna 2009 usnesením vlády č. 1022 

25 Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II schválený dne 17. srpna 2009 usnesením vlády č. 1022 
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EUPRO II 

• Cílem programu EUPRO II26 je umožnit pomocí podpory účast českých výzkumných institucí na 

koordinaci evropského výzkumu, zvýšit účast českých výzkumných institucí v mezinárodních 

programech výzkumu a vývoje (nejen v Rámcovém programu pro výzkum a vývoj) a také 

v bilaterálních aktivitách. 

• Úspěšná účast českých subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

vyžaduje nejen finanční podporu jednotlivých projektů, ale také podporu potřebné 

infrastruktury, která poskytne uchazečům a účastníkům programů mezinárodní spolupráce 

potřebné informace a pomůže s přípravou návrhu projektu nebo s přípravou periodické věcné 

či finanční zprávy. 

• Stanovené období trvání programu je na léta 2011 - 2017. Uchazeči o podporu v roce 2015 

mohly být pouze VO jako „organizace pro výzkum a šíření znalostí“ (v souladu s Nařízením 

Evropské komise). 

• Příkladem podporovaných projektů může být fungující síť regionálních kontaktních organizací 

a oborových kontaktních organizací. 

Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se týká především mezinárodních výzkumných 

programů, které vyhlašuje a přímo financuje Evropská unie. Jejich přehled je např. na webových 

stránkách http://www.czelo.cz. Nejznámější je 7. Rámcový program pro výzkum a vývoj. V současné 

době je to program Horizont 2020, který je zaměřen na realizaci tří priorit: 

• excelentní věda, v rámci které budou podporovány aktivity atakující stávající meze poznání či 

technologické možnosti; 

• vedoucí postavení evropského průmyslu, která bude zaměřena na průlomové průmyslové 

technologie, zpřístupnění rizikového kapitálu a podporu inovačních aktivit v malých a středních 

podnicích; 

• společenské výzvy, kde bude řešeno šest společenských výzev. 

V České republice lze informace o tomto programu nejlépe získat na síti NINET27; nejucelenější 

informace jsou na webových stránkách Technologického centra AV ČR28. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje kromě toho podporu výzkumu a vývoje 

v dalších oblastech (viz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2) a je řídicím orgánem pro operační 

programy Výzkum, vývoj a vzdělávání29, Operační program Výzkum a vývoj pro inovace30 a Operační 

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost31. 

                                                             

26 Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II schválený dne 17. srpna 2009 usnesením vlády č. 1022 

27 http://www.ninet.cz 

28 htpp://www.tc.cz 

29 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv 

30 http://www.opvavpi.cz/ 

31 http://www.op-vk.cz/ 
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4.2.3 Programy Ministerstva průmyslu a obchodu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále MPO) je historicky největším poskytovatelem podpory pro 

aplikovaný (průmyslový) výzkum a vývoj (viz např. programy IMPULS, TANDEM, TIP – ročně bylo 

vynakládáno až 3 mld. Kč). 

Nový program podpory výzkumu a vývoje s názvem TRIO32 navazuje na tradice předchozích programů 

ministerstva. 

Program TRIO 

• Je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových umožňující technologií 

(z angl. Key Enambling Technologies) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, 

nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní 

technologie. 

• Program bude realizován v letech 2016 - 2021. Celkový objem podpory bude v tomto období 

činit 3,7 mld. Kč. 

V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. bude realizován formou veřejných soutěží. První veřejná soutěž 

by měla být vyhlášena v druhé polovině roku 2015 a pro rok 2016 je na podporu schválených projektů 

alokováno celkem 300 mil. Kč. 

Vedle toho je MPO řídicím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost33 a Operačního programu Podnikání pro inovace. 

4.2.4 Regionální aktivity v oblasti VaVaI 

Regiony jsou rovněž oprávněny vystupovat jako poskytovatel podpory a některé z nich to skutečně 

dělají. Nejvýrazněji se v tomto směru projevuje Jihomoravský kraj. 

Nejčastějšími aktivitami jsou: 

• podpora výzkumu a vývoje malých a středních podniků formou tzv. inovačních voucherů, 

• podpora budování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro 

transfer technologií. 

K určitému sjednocení by mělo dojít na základě schválené Národní výzkumné a inovační strategie pro 

inteligentní specializaci ČR34 a jejích 14 krajských příloh. 

                                                             

32 Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO schválený dne 25. května 2015 usnesením vlády č. 379 

33 http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/ 

34 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR schválená dne 8. prosince 2014 usnesením vlády 

č. 1028 
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5 Evropské strukturální a investiční fondy na léta 2014-2020 

Část Evropských strukturálních a investičních fondů je zaměřena na podporu znalostní ekonomiky – 

podporu VaVaI a vzdělání. Konkrétně se jedná o: 

• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dosažení 

konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích – dotace dle 

regionální mapy podpory ve výši 45 %÷65 %); řídicí orgán - MPO. 

• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku 

založenou na znalostech a inovacích - posilování výzkumu a vývoje a proinovačního potenciálu 

České republiky prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších subjektů – výše 

podpory až 100%) – řídicí orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

PRIORITNÍ OSA 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace  

• Specifický cíl 1: Zvýšit inovační výkonnost podniků (i velkých podniků) 

• Specifický cíl 2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve VaVaI (velké podniky jen výjimečně) 

• podpora prostřednictvím programů podpory jako např. Aplikace, Inovace, Potenciál, Inovační 

vouchery, Partnerství znalostního transferu, Služby infrastruktury, Spolupráce 

PRIORITNÍ OSA 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

• Specifický cíl 1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových malých a středních 

podniků. 

• Specifický cíl 2: Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků. 

• Specifický cíl 3 : Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání. 

5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

PRIORITNÍ OSA 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

• Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků (kvalitní výzkumné 

týmy, dostupnosti infrastruktur výzkumu a vývoje, interdisciplinarita, zkvalitnění výzkumné 

infrastruktury pro vzdělávací účely. 

• Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací 

s aplikační sférou (vytvoření mezioborových výzkumných týmů realizujících předaplikační 

výzkum v průlomových oblastech, posílení orientace výzkumu na společenské výzvy, zvýšení 

potenciálu pro využití výsledků výzkumu v praxi, zintenzivnění dlouhodobé spolupráce 

výzkumných organizací s aplikační sférou, a to zejména podnikovou). 

• Specifický cíl 3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací činnost (připravenost 

infrastrukturních, prostorových a materiálních podmínek pro výzkumně zaměřené studijní 

programy, zvýšení zájmu studentů o výzkumně zaměřené studijní programy, dosahovaní 

lepších výsledků výzkumu nejmladší generací výzkumníků umožněné využíváním kvalitnějšího 

materiálního a přístrojového vybavení, ve středně až dlouhodobém horizontu posílení 

personálních kapacit českých výzkumných organizací a dosahování kvalitnějších výsledků 
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výzkumu v mezinárodním měřítku jako výsledek širšího zapojení nastupující generace do 

výzkumu a činností náročných na znalosti) 

• Specifický cíl 4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni (vznik rámce pro 

pravidelné sledování a vyhodnocování efektivity výzkumného systému a jeho jednotlivých 

složek až na úroveň výzkumných organizací, vedoucí k vytvoření stabilního a atraktivního 

prostředí pro realizaci excelentního výzkumu; snížení administrativní zátěže pro výzkumníky, 

zlepšení přístupu výzkumníků k potřebným informačním zdrojům). 

PRIORITNÍ OSA 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

• Specifický cíl 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských 

zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje 
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6 Nepřímá podpora výzkumu a vývoje 

6.1 Proč daňové úlevy na výzkum a vývoj? 

Přidělení dotací závisí na mnoha dalších parametrech (komplikovaný proces výběru projektů, výše 

disponibilních prostředků apod.). Navíc dotacemi může stát cíleně podporovat směr vývoje, který se 

může ukázat jako mylný, naopak se rozhodne nepodporovat odvětví, které se časem ukáže jako 

perspektivní. Od konce devadesátých let minulého století se stále častěji zvažovala nutnost zavést 

v České republice nepřímou finanční podporu. 

Od daňových pobídek a úlev se očekává zejména stimulační účinek na růst podnikových výdajů na 

výzkum a vývoj. V souladu s těmito záměry Evropské unie byla i v České republice vytvořena a přijata 

daňová legislativa podporující výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru (viz §34 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále zákon č. 586/1992 Sb.). Jedná 

se o reakci na skutečnost, že podpora ze strany státu je důležitá a nevyhnutelná v zemi, kde je 

záměrem zvyšovat výdaje na výzkum a vývoj. Jde vlastně o nepřímou investici státu do 

konkurenceschopnosti české ekonomiky jako celku, která má svou návratnost. S růstem 

konkurenceschopnosti podniků roste i národní ekonomika. Zvýhodnění v podobě odpočtů na výzkum 

a vývoj může přivést do České republiky i výzkumná centra zahraničních podniků. Daňový odpočet 

není předmětem nedovolené veřejné podpory, neboť je využitelný všemi subjekty při plnění daných 

podmínek. 

Pokud se jedná o daňové úlevy, je třeba ještě zmínit osvobození od daně ze zisku u nepodnikatelských 

subjektů, je-li použit na podporu výzkumu a vývoje, dále osvobození od daně dědické a darovací pro 

nabytí majetku na financování vědy, výzkumu, vývoje a možnost odečíst od základu daně hodnotu 

darů určených na financování vědy, výzkumu a vývoje a vzdělání. 

6.2 Odpočet výdajů na výzkum a vývoj podle § 34 zák. č. 586/1992 Sb. 

Od 1. ledna 2005 existuje v České republice nepřímá finanční podpora v oblasti daňových zvýhodnění, 

která umožňuje odečíst od základu daně firmám výdaje / náklady uplatněné na výzkum a vývoj. Tato 

podporu je umožněna v souladu s § 34 zákona č. 586/1992 Sb., podle kterého může poplatník 

(právnická i podnikající fyzická osoba) uplatnit odpočet od základu daně z příjmů ve výši 100 % 

výdajů (nákladů) vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje. Od 1. ledna 2014 se v §34 

rozšířila možnost uplatnit formou daňových odpočtů i služby, které souvisí s realizací výzkumu 

a vývoje a jsou pořízeny od výzkumných organizací a veřejných vysokých škol. Novela dále nově 

umožnila uplatnění odpočtu ve výši 110 % z nákladů na výzkum a vývoj vynaložených navíc proti 

předcházejícímu daňovému období. 

K zajištění jednotného postupu při aplikaci zákona č. 586/1992 Sb. byl zpracován Pokyn Ministerstva 

financí D – 28835, který výše uvedené ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. dále konkretizuje. 

  

                                                             

35 Pokyn D – 288 ze dne 3. října 2005 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů č. j.: 15/96 003/2005-151 
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Výdaje (náklady) na výzkum a vývoj si může poplatník uplatnit v určité výši dvakrát: 

• poprvé je lze odečíst jako výdaje (náklady) k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové 

účely; 

• podruhé prostřednictvím odčitatelné položky od základu daně (100 % výdajů vynaložených při 

realizaci projektů výzkumu a vývoje /obdobně jako daňovou ztrátu min. období atd. (a 110 % jejich 

meziročního přírůstku). 

Dle § 34a výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje je součet: 

a) 100 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do 

odpočtu, které nepřevyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na realizaci projektu 

výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu, a 

b) 110 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do 

odpočtu, které převyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na realizaci projektu 

výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu. 

Příklad: 

Poplatník ve zdaňovacím období 2013 vynaložil celkové výdaje (náklady) na realizaci všech projektů výzkumu a vývoje 

zahrnované do odpočtu ve výši 1 000 000 Kč. 

Ve zdaňovacím období 2014 vynaložil celkové výdaje (náklady) na realizaci všech projektů výzkumu a vývoje zahrnované do 

odpočtu ve výši 800 000 Kč. Do odpočtu ve zdaňovacím období 2014 bylo možné zahrnout 800 000 Kč (tj. 100 % těchto 

výdajů (nákladů). 

Ve zdaňovacím období 2014 vynaložil celkové výdaje (náklady) na realizaci všech projektů výzkumu a vývoje zahrnované do 

odpočtu ve výši 1 200 000 Kč, Do odpočtu ve zdaňovacím období 2014 bylo možné zahrnout 1 220 000 Kč (tj. 100 % 

z 1 000 000 Kč + 110 % z 200 000 Kč). 

Z důvodu porovnatelnosti je nutné srovnávat stejně dlouhá období. Pokud je obdobím, za které 

poplatník uplatňuje odpočet od základu daně z příjmů, zdaňovací období v délce 12 měsíců (např. od 

1. ledna 2014 do 31. prosince 2014), bude rozhodnou dobou období 12 měsíců (od 1. ledna 2013 do 

31. prosince 2013), i kdyby bylo zdaňovací období předcházející zdaňovací období roku 2014 delší než 

12 měsíců (např. od 1. listopadu 2012 do 31. prosince 2013) nebo kratší (např. v souvislosti 

s přeměnou apod.). 

Výhodou pro daňového poplatníka je, že si při splnění stanovených podmínek může snížit 

daňový základ a zaplatit nižší daň z příjmů. 

Pokud odpočet nelze uplatnit v období, kdy byly vynaloženy výdaje na výzkum a vývoj, a to z důvodu 

nízkého základu daně nebo daňové ztráty, je možné ho odečíst nejpozději ve třetím období 

následujícím po období, ve kterém vznikl.  

Poznámka: Do konce roku 2013 bylo nutné odpočet uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, kdy byl 

vykázán základ daně. 

Je nutné rozlišovat výši odčitatelné položky (náklady na výzkum a vývoj) uplatněné daňovým 

poplatníkem pro snížení daňového základu a jím skutečně získanou nepřímou podporu. Po vynásobení 

uplatněné odčitatelné položky na výzkum a vývoj platnou daňovou sazbou je vypočítáno snížení 

daňové povinnosti pro daňového poplatníka (daný podnikatelský subjekt), které představuje 



 

 
 

Strana 34/43 

skutečnou hodnotu nepřímé (daňové) podpory výzkumu a vývoje. Na výši nepřímé podpory má 

proto vliv i vývoj daňové sazby. 

Tabulka 3: Daňové odpočty na výzkum a vývoj v České republice 

Rok  Odčitatelná položka (mil. Kč)  Daňová sazba  Nepřímá podpora výzkumu a vývoje (mil. Kč) 

2005  3 151  26%  819  

2006  4 149  24%  996  

2007  5 045  24%  1 211  

2008  4 871  21%  1 023  

2009  5 263  20%  1 053  

2010  6 952  19%  1 321  

2011  9 722  19%  1 847  

2012  10 468  19%  1 989  

2013  12 132  19%  2 305  

Zdroj: Český statistický úřad 

Postupně se zvýšil počet firem žádajících o daňové odpočty na přibližně 1000 firem, v roce 2013 

dosáhla nepřímá podpora výzkumu a vývoje formou daňových odpočtů 2,3 mld. Kč. V grafu je 

zachycen vývoj od zavedení této nepřímé podpory do roku 2015. 

Obrázek 7: Nepřímá podpora výzkumu a vývoje 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

V roce 2015 dosáhla celková podpora výzkumu a vývoje v České republice 0,19 % HDP, z toho podpora 

přímá 0,13 % HDP a podpora nepřímá 0,06 % HDP. 
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Tabulka 4: Podíl přímé a nepřímé veřejné podpory výzkumu a vývoje a na HDP u podniků v zemích Evropské unie 
mezinárodní srovnání 

Země Veřejná podpora výzkum a 
vývoj celkem 

Nepřímá veřejná podpora 
výzkumu a vývoje 

Přímá veřejná podpora 
výzkumu a vývoje 

Francie (2012) 0,37% 0,26% 0,11% 

Slovinsko (2012) 0,36% 0,09% 0,27% 

Belgie (2011) 0,27% 0,18% 0,09% 

Rakousko (2011) 0,24% 0,10% 0,14% 

Maďarsko (2012) 0,24% 0,11% 0,13% 

Irsko (2012) 0,23% 0,16% 0,07% 

Nizozemsko (2012) 0,22% 0,13% 0,09% 

Česká republika (2012) 0,19% 0,06% 0,13% 

Spojené království (2012) 0,16% 0,08% 0,08% 

Portugalsko (2012) 0,14% 0,09% 0,05% 

Španělsko (2011) 0,12% 0,02% 0,10% 

Estonsko (2012) 0,11% 0,00% 0,11% 

Švédsko (2011) 0,11% 0,00% 0,11% 

Dánsko (2012) 0,10% 0,05% 0,05% 

Německo (2012) 0,09% 0,00% 0,09% 

Itálie (2011) 0,07% 0,02% 0,05% 

Finsko (2012) 0,07% 0,00% 0,07% 

Lucembursko (2009) 0,04% 0,00% 0,04% 

Polsko (2011) 0,03% 0,00% 0,03% 

Slovensko (2012) 0,02% 0,00% 0,02% 

Zdroj: OECD 2015 

Vymezení základních pojmů a seznam „dovolených“ a „zakázaných“ činností obsahuje kromě zákona 

č. 586/1992 Sb. rovněž Pokyn Ministerstva financí D-288 a Sdělení k Pokynu č. D-28836. 

6.3 Nejdůležitější principy možného odpočtu (§34 zákona č. 586/1992 Sb. a Pokynu 

Ministerstva financí D-288) 

6.3.1 Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu 

Vše pouze vynaložené v přímé souvislosti s řešením projektu!! 

  

                                                             

36 Sdělení k Pokynu č. D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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Výdaji / náklady vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do odpočtu jsou výdaje (náklady), 

které: 

• poplatník vynaložil při realizaci projektu výzkumu a vývoje na: 

i. experimentální či teoretické práce, 

ii. projekční a konstrukční práce, 

iii. výpočty, 

iv. návrhy technologií, 

v. výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části související s realizací, 

vi. projektu výzkumu a vývoje. 

• jsou výdaji (náklady) na dosažení zajištění a udržení příjmů, a 

• jsou evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů). 

Do výdajů zahrnovaných do odpočtu náleží Osobní výdaje na zaměstnance (dovolené raději ne) 

vč. administrativních pracovníků apod., Evidence!! Daňové odpisy hmotného i nehmotného majetku, 

další provozní výdaje vedené v oddělené evidenci (materiál, zásoby a drobný hmotný a nehmotný 

majetek, výdaje na knihy a časopisy, energie, telekomunikační poplatky, vodné), cestovné. 

Jedná se pouze o daňově uznatelné výdaje (náklady) vynaložené v přímé souvislosti s realizací 

projektů výzkumu a vývoje (přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné 

nebo technické nejistoty). Musí být vedeny v oddělené evidenci v členění na jednotlivé projekty 

a jednotlivé účetní případy (nejsou nutné zvláštní analytické účty). 

Pokud výše uvedené výdaje (náklady) souvisejí s realizací projektů výzkumu a vývoje pouze zčásti, 

zahrnují se do výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu pouze jejich 

poměrné části. 

Výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do odpočtu nejsou: 

• výdaje (náklady), na něž byla (byť i jen z malé části) poskytnuta podpora z veřejných zdrojů, 

• výdaje (náklady) na služby pořízené od jiných osob, s výjimkou výdajů (nákladů) na: 

i. služby, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které jsou pořízené od 

veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace vymezené v zákoně č. 130/2002 Sb. pro 

účely poskytování podpory, a to v podobě činností uvedených v § 34 odstavci 1 písm. 

zákona č. 586/1992 Sb.; 

ii. úplatu u finančního leasingu hmotného movitého majetku, která souvisí s realizací 

projektů výzkumu a vývoje, 

• licenční poplatky, 

• výdaje (náklady) na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob s výjimkou 

těch, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které jsou pořízeny od veřejné 

vysoké školy nebo výzkumné organizace vymezené v zákoně č. 130/2002 Sb. pro účely 

poskytování podpory. 

Odpočet od základu daně nelze uplatnit podle ustanovení § 34b odst. 2 písm. b) zákona 

č. 586/1992 Sb., tedy k výdajům (nákladům) na služby obecně. Lze ho však uplatnit na výdaje 

(náklady) na spotřebované nákupy vynaložené v přímé souvislosti s řešením projektu (např. na 
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elektrickou energii, teplo, plyn, telekomunikační poplatky a vodné a stočné) a na úplaty u finančního 

leasingu hmotného movitého majetku, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje. 

Odpočet nelze uplatnit na výdaje na činnosti při realizaci projektu výzkumu a vývoje (např. testování 

léků či ověřování prototypu), pokud poplatník tyto činnosti sám neprovádí, ale pořizuje je od jiné 

osoby jako službu, s výjimkou osoby, která je veřejnou vysokou školou nebo výzkumnou organizací 

vymezenou v zákoně č. 130/2002 Sb. 

Odpočet také nelze uplatnit na prvotní náklady vynaložené za externí služby, tj. výkony od jiných 

jednotek, zejména náklady na nájemné, reprezentaci, konzultace, poradenství a informační servis, 

externí vzdělávání, účast na konferencích včetně cestového apod. 

Dále nelze odpočet uplatnit na výdaje na administrativní a ostatní podpůrné činnosti, např. činnosti 

finanční, personální, IT, manažerské, na výdaje na opravy, přepravné, ostrahu objektu, a to ať 

pořizované od jiných osob nebo prováděné vlastními pracovníky, protože se nejedná o výdaje 

vynaložené poplatníkem na výzkum a vývoj, jehož základní kritériem je přítomnost ocenitelného 

prvku novosti. 

Do odpočtu již není možné zahrnovat výdaje na certifikaci. 

Veškeré výdaje lze uplatnit pouze v souvislosti s řešením projektu výzkumu a vývoje. 

6.3.2 Požadavky na projekt výzkumu a vývoje 

Z hlediska legislativy je požadován projekt výzkumu a vývoje jako písemný dokument, který musí 

vzniknout před zahájením vlastního řešení a má minimální předepsanou osnovu. Projekt výzkumu 

a vývoje musí být schválen příslušným řídicím orgánem poplatníka (např. ředitelem firmy) před 

zahájením jeho řešení. 

Důkazní břemeno nese poplatník. On musí prokázat, že se jedná skutečně o výzkumnou a vývojovou 

činnost a nejedná se o pouhý inženýring, příp. zakázkovou výrobu. Pokud se jedná o závazné 

posouzení ze strany správce daně, zaměřuje se pouze na účetní stránku. V poslední době se hovoří o 

možnosti využít znalců pro posuzování věcné stránky projektů výzkumu a vývoje. 

Z hlediska posouzení výzkumné a vývojové činnosti má klíčový význam novost a odstranění 

technické nejistoty. Novost se chápe jen vzhledem k danému poplatníkovi (subjektu), může to být i 

něco, co má konkurence a poplatník (subjekt) to nemůže získat, je to pro něho ekonomicky 

nedostupné. 

Ve Sdělení k Pokynu č. D-288 se uvádějí také kritéria pro rozhodnutí, zda se jedná o výzkum a vývoj 

(nemusí současně platit všechna!): 

 dosažitelnost a vyhodnotitelnost cílů projektu, 

 prvek novosti nebo novátorství, 

 hledání předtím neodhalených jevů, struktur nebo vztahů, 

 aplikace poznatků nebo techniky novým způsobem, 

 výsledkem má být nové, hlubší chápání jevů s významem širším než pro jednoho poplatníka, 

 očekávaný přínos, tj. patent, licence, chráněný vzor apod., 

 kvalifikace pracovníků zařazených do projektu, 

 používané metody, 
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 souvislost s větším celkem (např. s programem podniku), 

 míra obecnosti předpokládaných výsledků, 

 souvislost projektu s jinou vědeckotechnickou činností. 
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7 Seznam použitých zkratek 

AV ČR Akademie věd České republiky 

GBER Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 

107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Projekt Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje 

a inovací a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací 

Rámec Sdělení Komise - Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 

(2014/C 198/01) 

RVVI Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

TA ČR Technologická agentura České republiky 

TIPP Technické inovace produktů a procesů 

VaVaI Výzkum, experimentální vývoj a inovace 

VO Výzkumná organizace 

Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

Zákon č. 130/2002 Sb. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
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8 Seznam použitých zdrojů 

Strategické dokumenty 

 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 

2020, usnesení vlády č. 294 ze dne 24. dubna 2013 [online]. In: Portál Úřadu vlády. 2013 

[http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=682145] 

 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015, usnesení vlády č. 729 ze dne 8. června 2009 

[online]. In: Úřad vlády. 2009 

[http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=532844] 

 Frascati Manual: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (Zásady 

pro sběr a vykazování dat o výzkumu a experimentálním vývoji) [online]. OECD iLibrary. 2015. ISBN 978-92-64-

23880-0 

[http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en] 

 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015, usnesení vlády č. 729 ze dne 8. června 2009 

[online]. In: Portál Úřadu vlády. 2009 

[http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=532844] 

 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválené den 19. července 2012 

usnesením vlády č. 522 [online]. In: Portál Úřadu vlády. 2012 

[http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=605116] 

 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválená dne 8. prosince 2014 

usnesením vlády č. 1028 [online]. In: Úřad vlády. 2014 

[http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=741706] 

 Oslo manual: The Measurement of Scientific and Technological activities - Guidelines for Collecting and Interpreting 

Innovation Data [online]. OECD iLibrary. 2005. 

[http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual_9789264013100-en] 

Evropské předpisy a jiné dokumenty 

 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 

EUR-Lex. Úřad pro publikace EU 

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1452520613880&uri=CELEX:32008R0800] 

 Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. EUR-Lex. Úřad pro publikace EU 

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1452520819623&uri=CELEX:32014R0651] 

 Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). EUR-Lex. Úřad pro publikace 

EU 

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1457428381510&uri=CELEX:52006XC1230(01)] 

 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 

- Inovační politika: aktualizace přístupu Unie v kontextu Lisabonské strategie COM(2003) 112 [online]. EUR-Lex. 

Úřad pro publikace EU 

[http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0112&qid=1457364461706&from=CS] 

 Sdělení Komise - Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), EUR-Lex. 

Úřad pro publikace EU 

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627(01)] 

 Smlouva o fungování Evropské unie (2012/C 326/01, 02 a 03). EUR-Lex. Úřad pro publikace EU 

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1452521506537&uri=CELEX:12010E/TXT] 

Zákony a vyhlášky ČR 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném 

znění [online]. In: Portál veřejné správy 

[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=31338&nr=2~2F1969&rpp=15#local-content] 

 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů [online]. In: Portál veřejné správy 
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[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=586~2F1992&rpp=15#seznam] 

 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění [online]. In: Portál veřejné správy 

[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=130~2F2002&rpp=15#seznam] 

 Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění [online]. In: Portál veřejné správy 

[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=341~2F2005&rpp=15#seznam] 

 Zákon č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění 

[online]. In: Portál veřejné správy 

[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=397~2F2009&rpp=15#seznam] 

Internetové zdroje 

 http://audit-vav.reformy-msmt.cz/aktuality/zaverecna-zprava-z-auditu-systemu-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-v-cr 

 http://www.ninet.cz 

 htpp://www.tc.cz 

 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv 

 http://www.opvavpi.cz/ 

 http://www.op-vk.cz/ 

 http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/ 

 www.czso.cz 

 www.czelo.cz 

Ostatní 

 Operační program Podnikání a inovace schválený usnesením vlády č. 1302 ze dne 15. listopadu 2006 a Evropskou 

komisí Rozhodnutím K(2007) 6104 ze dne 3. prosince 2007 [online], In: Portál Ministerstva průmyslu a obchodu, 

2007 

[http://www.mpo-oppi.cz/] 

 Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II 

schválené dne 17. srpna 2009 usnesením vlády č. 1022 [online]. In: Portál Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy 

[http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/verejne-souteze-a-vyzvy-ve-vavai] 

 Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 

schválený dne 19. ledna 2011 usnesením vlády č. 54 změněný dne 30. ledna 2013 usnesením vlády č. 75 [online]. In: 

Portál Technologické agentury ČR 

[https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta.html] 

 Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým 

sektorem Centra kompetence schválený dne 19. ledna 2011 usnesením vlády č. 55 změněný dne 27. února 2013 

usnesením vlády č. 146 [online]. In: Portál Technologické agentury ČR 

[https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/centra-kompetence.html] 

 Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA schválený dne 

19. ledna 2011 usnesením vlády č. 56 [online]. In: Portál Technologické agentury ČR 

[https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-omega.html] 

 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA schválený dne 8. února 2010 

usnesením vlády č. 121 změněný dne 28. srpna 2013 usnesením vlády č. 669 [online]. In: Portál Technologické 

agentury ČR 

[https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-alfa.html] 

 Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA schválen usnesením vlády č. 455 ze dne 

12. června 2013 [online]. In: Portál Technologické agentury ČR 

[https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama.html] 

 Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných 

projektů technologických a inovačních agentur DELTA schválený dne 28. srpna 2013 usnesením vlády č. 668 

[online]. In: Portál Technologické agentury ČR 

[https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html] 

 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON schválený dne 18. prosince 2013 

usnesením vlády č. 987 [online]. In: Portál Technologické agentury ČR 
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[https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html] 

 Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO schválený dne 25. května 2015 usnesením vlády 

č. 379 [online]. In: Portál Ministerstva průmyslu a obchodu 

[http://www.mpo.cz/dokument160144.html] 

 Resortní program na podporu průmyslového výzkumu a vývoje TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) 

schválený dne 22. srpna 2007 usnesením vlády č. 9422007 [online], In: Portál Informačního systému výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací 

[https://www.isvav.cz/programmeDetail.do?rowId=FR] 

 Finanční zpravodaj 2014, ročník XLVIII: Sdělení k Pokynu č. D-288 k jednotnému postupu při uplatňování 

ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů [online], In: 

Portál Ministerstva finance, 2010. ISSN-0322-9653 
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