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Abstrakt 

Bakalářská práce přestavuje systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR. 

V první polovině práce jsou charakterizovány a vysvětleny základní pojmy týkající se 

problematiky. Je ukázáno na inovaci jako takovou a dále na inovační podnikání a na to, jak 

jsou inovace, výzkum a vývoj financovány. Druhá polovina práce je zaměřena na vybrané 

statistiky, které se problematiky týkají, s následným hodnocením. 

 

Abstract 

This bachalor work is to introduces the system of public support of research, development 

and innovation in the Czech Republic. In the first half of the work there are characterized 

and explained the basic concepts concerning the issue. The work shows the innovation as 

itself and the innovative business, and the way the innovation, research and development 

are funded. The second half of the work focuses on the selected statistics concerning the 

issue and the subsequent evaluation. 
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ÚVOD 

Činnost podniků je zaloţena na správném a co nejvýhodnějším financování a to z toho 

důvodu, aby podnik správně fungoval a mohl si zabezpečit svůj potenciál do budoucna. 

Ovšem toto často nestačí. Je důleţité si uvědomit, ţe podniky potřebují neustále inovovat, 

protoţe trţní prostředí je nabito konkurenčním tlakem a tím, ţe bude podnik aplikovat 

do své činnosti inovační procesy, si zajistí konkurenční výhodu. Proto jdou inovace se 

správným financováním podniku ruku v ruce. I pokud by měl podnik dostatečné finance 

a neměl by zájem na inovačních procesech, nabízí se mu nejasná budoucnost a to proto, ţe 

finanční zdroje nejsou nevyčerpatelné. Je třeba hledat zdroje inovování, vytváření něčeho, 

co upoutá pozornost zákazníka, aby se stal podniku dlouhodobým partnerem.  

 

Zákazník je ten, kdo určuje chod podniku. Podniky by se proto měly snaţit rozšířit škálu 

výrobků a sluţeb, zavádět nové metody a pokud moţno, co nejvíce rozšířit svůj trh. 

Podniky, které se snaţí, byť po malých krůčcích, zavádět inovace do své činnosti, mají 

potenciál.  

 

Důleţitým aspektem, který můţe výrazně ovlivnit inovační aktivity podniků je to, zda jsou 

nějak inovace veřejně podporovány a do jaké míry, a jak k tomu přistupují orgány, jako je 

vláda ČR, Parlament ČR nebo regionální orgány. Zda mají kladný přístup k této 

problematice a mají snahu podpořit činnost inovačních aktivit jakýmkoliv způsobem. 

A není na škodu zdůraznit, jak se k této problematice staví Evropská unie, jejímţ členem je 

i Česká republika.  

 

Podpora inovačních aktivit je následně dále rozebrána v bakalářské práci. Cílem bakalářské 

práce je přestavit systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice. 

Analyzovat výsledky statistických šetření inovačních aktivit podniků a vyhodnotit vazbu 

jejich intenzity a struktury na veřejnou podporu a doporučit, jak posílit inovační aktivity 

v ČR. Informace bude práce čerpat z odborné literatury a internetových stránek, zejména 

Rady pro VaVaI a z výstupů ČSÚ. 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

 1.1 Vývoj a výzkum 

Pojmy výzkum a vývoj jsou definovány Zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu 

a vývoje z veřejných prostředků.  

 

Vývoj je charakterizován jako systematické tvůrčí vyuţití poznatků výzkumu nebo jiných 

námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení, případně 

k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a sluţeb, včetně pořízení a ověření 

prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení. [27] 

 

Výzkum je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury 

a společnosti, a to metodami, které umoţňují potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných 

poznatků, prováděná jako 

a) základní výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce, prováděné 

s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení, jejich 

příčin a moţných dopadů při vyuţití získaných poznatků nebo 

b) aplikovaný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce, prováděné 

s cílem získání nových poznatků, zaměřených na budoucí vyuţití v praxi. Ta část 

aplikovaného výzkumu, jehoţ výsledky se prostřednictvím vývoje vyuţívají 

v nových výrobcích, technologiích a sluţbách, které jsou určeny k podnikání podle 

zvláštního právního předpisu (např. Obchodní zákoník), se označuje jako 

průmyslový výzkum. [16] 

 

1.2 Inovace 

Inovace vychází z latinského innovare = obnovovat a je tedy zřejmé, ţe se jedná o určitou 

změnu nebo novinku. Najít obecně platnou definici inovace je prakticky nemoţné, protoţe 

vnímáni tohoto pojmu, můţe být velmi subjektivní. Kaţdý z autorů, který se této 

problematice věnuje, definuje inovace rozdílně.  
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Inovace lze chápat jako obnovy v lidské činnosti, myšlení, ve výrobě. Teorie systému 

inovací byla vypracovaná před 1. světovou válkou J. A. Schumpeterem, který pod pojmem 

inovace zahrnoval: 

o výrobu nového výrobku, či jiţ existujícího, ale v nové kvalitě, 

o zavedení nového výrobního procesu do výroby, 

o pouţití nového dosud neznámého zdroje surovin či polotovarů, 

o získání nového trhu, 

o změny v řízení a organizaci výroby. [3] 

 

Na Schumpetera navazují další autoři, kteří jeho teorii inovací dále rozvíjejí.  

 

Například Peter F. Drucker, z jehoţ prací vychází řada ostatních autorů, tvrdí, ţe inovace 

jsou „specifickým nástrojem podnikatelů, prostředkem, jehož pomocí využívají změn jako 

příležitostí pro podnikání v odlišné oblasti nebo poskytování odlišných služeb. Mohou být 

prezentovány jako teoretická disciplína, které se lze naučit a které lze prakticky využívat. 

Podnikatelé musejí cílevědomě hledat zdroje inovací, to znamená změny a jejich 

symptomy, které jsou signálem příležitostí k úspěšným inovacím. A musejí znát a umět 

aplikovat principy úspěšných inovací.“ [11] 

 

Pitra chápe inovaci jako „vytvoření něčeho nového, dosud neexistujícího (produktu, 

výrobního postupu, metody prodeje apod.), co v sobě vždy potencionálně obsahuje 

schopnost obrátit na sebe pozornost zákazníka.“ [9] 

 

Podle dokumentu Národní inovační strategie ČR 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.“ [6] 

 

 Autoři Konečný, Skokan a Zamarský charakterizují inovace jako „obecný výraz pro 

jakoukoli v praxi prosazenou vývojovou změnu.“ 
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A tvrdí, ţe je třeba inovace rozlišovat na výrobkové, procesní a organizační. 

 Výrobkové inovace představují zavedení nové sluţby nebo výrobku na trh nebo 

jejich zlepšení. 

 Procesní inovace znamenají další technický rozvoj výrobního nebo distribučního 

systému firmy, obvykle ve formě racionalizace. 

 Organizační inovace se týkají organizace práce nebo řízení lidských zdrojů. 

V praxi se uplatňují kombinace těchto druhů.“ [7] 

 

Prof. Valenta rozdělil technické inovace do 7 řádů. Na jeho práci navázal Pavel Švejda, 

který potvrdil vymezení klasifikace těchto řádů. Kaţdý řád inovace udává určitou odchylku 

výrobku, výrobního systému a jeho uspořádání o různou vývojovou vzdálenost. Nejniţší 

řád přestavuje změnu kvantity, řád nejvyšší principiální změny. Charakteristika 

jednotlivých řádů je v následující tabulce: 

 

Řád inovace Charakteristika 

0. Nedochází ke změně 

1. Kvantitativní změna 

2. Změna ve struktuře výrobků 

3. Vnější kvalitativní změna 

4 Nová varianta výrobku 

5. Nová generace výrobku 

6. Nový druh výrobku - změna koncepce 

7.  Nový princip výrobku 

 

Tabulka 1: Klasifikace inovací podle prof. Valenty [7] 

 

V širším pojetí lze inovace rozdělit na tzv. technické inovace, tj. na tvorbu nových či 

zlepšování existujících výrobků a poskytovaných sluţeb, výrobních technologií a procesů. 

Inovace v tomto pojetí tedy představuje proces provádění kontinuálních změn 

(v technickém řešení výrobku, technologii výroby, pouţitých materiálech atd.), 

a netechnické. [17] Na obr. 1 je znázorněno nové rozšířené třídění inovačních aktivit 

podle Oslo manuálu 2005. V této revidované verzi se rozlišují čtyři hlavní typy inovací:  
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 Inovace produktu – představuje zavedení zboţí nebo sluţeb nových nebo 

významně zlepšených s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené uţití. To 

zahrnuje významná zlepšení v technických specifikacích, komponentech 

a materiálech, software, uţivatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních 

charakteristikách. Na rozdíl od inovací procesu jsou přímo prodávané zákazníkům. 

 Procesní inovace – představuje zavedení nové nebo významně zlepšené produkce 

(výrobních metod) nebo dodavatelských metod. To zahrnuje významné změny  

ve výrobní technice, zařízení anebo softwaru a distribučních systémech. Patří sem 

i sníţení ohroţení (zátěţe) ţivotního prostředí či bezpečnostních rizik 

 Marketingová inovace – představuje zavedení nové marketingové metody, 

obsahující významné změny v designu produktu nebo balení, umístění produktu, 

podpoře produktu či ocenění. 

 Organizační inovace – představuje zavedení nové organizační metody 

v podnikových obchodních praktikách, organizaci pracovního místa nebo externí 

vztahy, s cílem zkvalitnit inovační kapacitu podniku či charakteristiky výkonnosti. 

[17] 

 

Inovace produktů a inovace procesů se úzce vztahují ke konceptu technické inovace 

produktu a technické inovace procesu. Marketingové a organizační inovace se řadí 

pod netechnické inovace. [17] 

 

 

Obr. 1 Třídění typů inovačních aktivit podle metodického manuálu OECD [17] 
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1.3 Přidružené pojmy 

S pojmem inovace souvisejí i další pojmy charakterizované v Národní inovační strategie 

České republiky [6]: 

 Inovační firma je zpravidla malá a střední firma, jejíţ hlavním předmětem 

podnikání je realizovat projekt nového produktu do komerční zralosti a uvést jej 

na trh. 

 Inovační podnikání je souborem podnikatelských aktivit, specializujících se 

na soustavnou realizaci inovací. 

 Offsetové programy jsou ekonomické kompenzace nákupu techniky, materiálu 

a sluţeb, financované ze státního rozpočtu a vyhlašované v rámci obchodních 

veřejných soutěţí. Zahrnují zejména projekty na podporu exportu, transfer 

technologií a know-how, nové investice a zakládání společných podniků. Zvyšují 

konkurenceschopnost průmyslu a  jeho exportní výkonnost, přispívají k  přílivu 

zahraničních investic a podporují rozvoj regionů.  

 Průmyslový svazek, shluk je tzv. „cluster“, síť nezávislých firem, znalostních 

institucí (univerzity, střediska výzkumu a vývoje, technologické firmy), která 

propojuje výzkumná pracoviště a zákazníky do produkčního řetězce, jenţ vytváří 

přidanou hodnotu. 

 Předstartovní financování je tzv. „seed capital”, zárodečná oblast financování 

nových projektů. Je to kapitál k ověřování konceptů (například průzkumem trhu), 

zejména však k počátečnímu rozvoji produktu a k zaloţení nové firmy.  

 Spin-off je firma, vzniklá tím způsobem, ţe jeden či více zaměstnanců opouští 

organizaci za účelem vytvoření nové, sekundární firmy, nicméně významným 

způsobem vycházející z prvků činnosti primární organizace, kterou opouští. Ta má 

většinou i dominantní vliv v nové firmě. 

 Transfer technologií je procesem cílevědomého časově ohraničeného převádění 

poznatků, umoţňujících inovovat výrobky, výrobní, pracovní a zkušební metody 

a sluţby.  
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 Inovační proces má invenční a inovační část. Na jeho počátku je nápad a na jeho 

závěru v ideálním případě inovace (inovační produkt, výrobek, sluţba, 

technologický postup, umístění na trh). Celý inovační proces je znázorněný 

na následujícím obrázku: 

 Obr. 2 Inovační proces [4] 

Legenda: 

A – vymyslet (idea, badatelský výzkum, aplikovaný výzkum, vývoj) 

B – vyrobit (předvýrobní etapy, výroba, zkoušení) 

C – prodat (umístění na trhu, servis) 

D – vyuţívání produktu (provozování, likvidace produktu) 

1. výběr obsahového zaměření procesu 

2. zadání pro výrobu 

3. odzkoušený inovační produkt před umístěním na trhu 

4. inovace (na trhu uplatněný inovační produkt) 

5. vyuţívání eventuální „likvidace“ inovačního produktu (vyhodnocení vlastností, nové zadání) 

 

 Inovační potenciál představuje celkovou způsobilost podniku (včetně jeho útvarů 

a sloţek) k úspěšnému, permanentnímu uskutečnění vize. Pro kvalitu inovační 

úrovně potenciálu podniku je důleţité, aby podnik dosahoval vysoké inovační 

úrovně v následujících oblastech řízení podniku: 

· technicko-technologické úrovni včetně výzkumu a vývoje,  

· ekonomické úrovni včetně finančních zdrojů,  

· obchodní i marketingové úrovni,  

· úrovni logistiky, 

· lidských zdrojů a 

· managementu. [2] 

 Inovační schopnost - schopnost přeměny inovačních vstupů na výstupy 

prostřednictvím inovačních procesů resp. schopnost přeměny potenciálu inovací na  

jejich realizaci. [15] 
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2 INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ 

Jak bylo zmíněno v kapitole 1.3, inovační podnikání je souborem podnikatelských aktivit, 

specializujících se na soustavnou realizaci inovací. Švejda tuto definici dále rozvádí: 

„Ve vztahu k výzkumu a vývoji je předmětem podnikání uvádění výsledků vědy a výzkumu 

do komerční zralosti, tj. na trh. Významným nástrojem k tomu je transfer technologií. 

Proces inovačního podnikání začíná záměrem (myšlenkou), končí nejen uplatněním nových 

produktů na trhu a vyhodnocením jejich parametrů a užitných vlastností, ale 

i promyšleným způsobem jejich likvidace (recyklace) po ukončení jejich životnosti. 

Při vzájemném ovlivňování počátku a závěru inovačního procesu plní významnou úlohu 

inovační (technologický) marketing." [8] 

 

Po roce 1990 se začaly v České republice objevovat různé nové organizace v oblasti 

vývoje a výzkumu. Díky privatizaci, ale i jiným důvodům, mnoho z výzkumných 

a vývojových pracovišť ukončovalo svou činnost. Bylo nutné vytvořit podmínky pro vznik 

a fungování občanského sdruţení, které by plnilo roli nevládní organizace pro okruh 

inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků.  Výsledkem byl 

vznik Asociace inovačního podnikání ČR dále AIP ČR.   

 

Inovační infrastrukturu tvoří systém vztahů a vzájemné spolupráce, s cílem 

komercionalizovat výsledky výzkumu a vývoje formou technologického transferu, finální 

výroby a marketingu mezi jednotlivými výrobními, výzkumnými, vývojovými, 

obchodními a dalšími specializovanými subjekty. 

 

Podle dokumentu Národní inovační strategie má být cílem systému inovačního podnikání 

v ČR „tvorba a realizace inovační strategie a realizační inovační politiky na vládní 

i nevládní úrovni. Ty spočívají zejména v analýze a vytváření a v dalším zkvalitňování 

podmínek pro rozvoj inovačního podnikání, včetně budování potřebného legislativního 

rámce. Důležité je plnění úkolů a výzev v oblasti koordinační a metodické.“ [6] 

 

V příloze 1 na obr. 1 je znázorněn Systém inovačního podnikání v ČR, ten tvoří čtyři 

základní skupiny partnerů: Hlavní partneři, Vybrané ústřední orgány státní správy, 
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Sdruţení dle zákona 83/90 Sb. a další partneři – členové AIP ČR, Podnikatelské subjekty. 

[4]  

 

Hlavní partneři 

Z přílohy 1 obr. 1 je vidět, ţe mezi hlavní partnery inovačního podnikání patří Parlament 

ČR, vláda ČR, regionální orgány, tuzemští partneři, zahraniční partneři, pracoviště 

výzkumu a vývoje, Úřad průmyslového vlastnictví, komory, banky a nadace. Někteří 

zástupci těchto hlavních partnerů jsou členy nebo partnery některého z dvaceti sedmi členů 

AIP ČR. 

 Regionální orgány - projekty se uskutečňují v konkrétních regionech. 

 Tuzemští partneři - patří sem Český svaz vědeckotechnických společností, 

Grantová agentura ČR, CzechTrade, CzechInvest a Správa Českých center, některá 

další sdruţení dle zákona 83/90 Sb.  

 Zahraniční partneři -  jsou TII a TRN, AiF, ICC, UNCTAD, ADT, TNO a mnoho 

dalších.  

 Pracoviště výzkumu a vývoje -  představují vysoké školy, Akademii věd ČR, 

výzkumné a vývojové organizace a další subjekty. 

 V Parlamentu ČR budou dále plnit důleţitou úlohu kromě orgánů Parlamentu ČR 

také podvýbor pro podporu podnikání a legislativní činnost při hospodářském 

výboru Poslanecké sněmovny a další podvýbory PSP ČR. 

 V rámci vlády ČR plní důleţitou funkci Rada pro výzkum a vývoj, poradní orgán 

vlády ČR.  

 Úřad průmyslového vlastnictví se svou činností podílí na rozvoji systému. 

 V rámci komor plní nejdůleţitější roli Hospodářská komora ČR, se kterou realizuje 

AIP ČR dohodu o spolupráci při rozvíjení inovačního podnikání. Významnou 

úlohu plní Národní komitét ICC (International Chamber of Commerce). Jedním 

z jeho iniciátorů a zakládajících členů je AIP ČR, která zodpovídá 

za komercializaci technologií a ochranu průmyslového a duševního vlastnictví. 

 Úloha bank spočívá v této oblasti především v přípravě financování inovačních 

a technologických projektů. 

 Nadace - v ČR dosud neplní poslání a úkoly jako v ostatních vyspělých zemích. [4] 
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Vybrané ústřední orgány státní správy 

Při rozvíjení inovačního podnikání jsou důleţitá ministerstva školství, mládeţe 

a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí ČR. 

Rozvoj inovačního podnikání v ČR podporují rovněţ další ústřední orgány státní správy, 

zejména ministerstva zemědělství, zdravotnictví a dopravy. V souladu se Zákonem 

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje plní důleţitou funkci pro oblast výzkumu a 

vývoje patnáctičlenná Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj. [4] 

 

Sdružení dle zákona 83/90 Sb. a další partneři – členové AIP ČR 

AIP ČR je nevládní organizace, která zahájila činnost v roce 1993, na jejímţ vzniku se 

podílela Společnost vědeckotechnických parků, Česká společnost pro nové materiály 

a technologie a Společnost pro podporu transferu technologií. Stavebním kamenem 

činnosti této organizace se stal systém inovačního podnikání v ČR, o čemţ svědčí 

referenční list AIP ČR, který je uveden jako příloha č. 2. Ten tvoří základní know-how AIP 

ČR, byl zřízen a dále rozvíjen v průběhu praktické činnosti AIP ČR v České republice 

i ve spolupráci se zahraničními partnery. AIP ČR je nejen zakladatelem, ale spolu se svými 

partnery tvoří i hlavní subjekty Systému Inovační infrastruktury ČR.  

 

Podnikatelské subjekty 

Podnikatelské subjekty, zejména inovační firmy, tvoří základ Systému inovačního 

podnikání ČR. Mezi podnikatelské subjekty, patří akreditovaná transferová pracoviště, 

provozované a připravované vědeckotechnické parky, inovační firmy umístěné 

ve vědeckotechnických parcích a další mimo vědeckotechnické parky. Do této skupiny 

patří rovněţ podnikatelské subjekty, například v oblasti poradenství a obchodní činnosti. 

[4] 
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3 ZDROJE FINANCOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH A 

INOVAČNÍCH AKTIVIT 

Kaţdý podnik má omezené prostředky jak na výzkum a vývoj, tak na financování 

inovačního procesu. Ve většině případů je financování vývoje a výzkumu a inovací 

odděleno. V české legislativě je upraveno pouze financováni vývoje a výzkumu a to 

v Zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů. 

Při řešení financování je třeba brát v úvahu i to, ţe spoustu podrobných údajů či 

kvalifikované znalosti o inovačním procesu má jen omezený počet lidí a těm, kteří mají 

rozhodovací právo, se těchto údajů či znalostí nedostává. Velký význam v inovačním 

procesu má také čas. Někdy lze očekávat ekonomický přínos z dané inovace aţ po více neţ 

10 letech. Dalším problémem je, ţe na inovačním procesu se často podílí větší mnoţství 

útvarů, organizací a institucí a proto vzniká problém dělení nákladů i pozdějších zisků 

mezi tyto subjekty. 

 

V této kapitole jsem se zaměřila na zdroje financování. Ty se primárně dělí na soukromé 

a veřejné a ty lze dále dělit podle následujícího obrázku: 

 

Obr. 3 Zdroje financování inovací [4] 

 

 3.1 Soukromé zdroje financování 

Platí, ţe podniky musí být primárním zdrojem financování inovačního procesu, jinak jim 

v trţním prostředí hrozí zánik. 



12 

 

 3.1.1 Podnikové interní a externí zdroje 

Své inovační aktivity mohou podniky financovat z externích případně interních zdrojů. 

Hovoříme-li o interních zdrojích, tak hovoříme o tzv. samofinancování, kdy podniky 

pouţijí zisk. Některé firmy při tomto způsobu financování dávají přednost nízkému danění 

zisků, jiné raději uvítají, kdyţ mohou do nákladů zahrnout vyšší podíl odpisů. Financování 

externími vlastními zdroji není rozšířené a v současné době ani samy podniky tohoto 

způsobu nevyuţívají. Jde o získávání prostředků emisemi podnikových akcií. 

3.1.2 Banky 

Komerční banky poskytují podnikům externí cizí kapitál prostřednictvím bankovních 

úvěrů. Zájem firem o tento typ financování je poměrně velký. Pracovníci české banky 

často nejsou schopni vyhodnotit inovační projekty v technických oblastech nebo jim chybí 

informace ekonomického charakteru, proto jsou při poskytovaní úvěrů značně opatrní. 

Tato neochota se projevuje hlavně u MSP z toho důvodu, ţe pro banky je mnohem 

přijatelnější poskytnout jeden velký úvěr neţ řadu menších. Pro MSP má velký význam 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, která poskytuje těmto podnikům záruky 

a zvýhodněné úvěry. 

 3.1.3 Private Equity-Venture Capital 

Venture Capital (VC) tento pojem se překládá jako projekt nebo dobrodruţství.  České 

označení je „ rizikový kapitál“ případně „rizikový a rozvojový kapitál“. Rizikový kapitál je 

charakterizován jako“ kapitál, vkládaný prostřednictvím rizikového fondu do základního 

kapitálu zpravidla veřejně neobchodovatelných firem, s cílem financovat počáteční činnost 

firmy, popř. projekty rozvojového a inovačního charakteru.“ [4]  

Dnešní chápání VC je širší, jde o financování rizikovým kapitálem: 

– seed-financig - je zaměřeno na financování nákladů výzkumu a vývoje vznikajícího 

produktu nebo na financování prvních kroků v podnikání. Riziko je v tomto případně 

abnormálně vysoké a doba návratnosti značná. 

– start-up-financing - zaměřuje na zakládání podniků popř. na další vývoj výrobků 

aţ do stádia výrobní zralosti a na pořízení výrobních faktorů. [4] 

Business angels -  „ kmotři podnikatelů“ -  jde většinou o člověka, který je ochoten 

investovat vlastní kapitálové prostředky. Rozdíl oprati VC je ten, ţe Business se osobně 

angaţuje ve firmě, do které investoval. 
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 3.2 Veřejné zdroje financování 

Jak bylo uţ zmíněno, výše veřejné (přímé) podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu 

ČR je dána Zákonem 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací z veřejných prostředků. 

 

Systém veřejné podpory VaVaI  v ČR je značně decentralizovaný. V podstatě všechna 

ministerstva a ústřední správní úřady podporují ze svých rozpočtových kapitol VaVaI. 

Nejvýznamnější působnosti v systému mají Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

(MŠMT) a Rada pro výzkum a vývoj (RVV). [21] 

 

Kompetence v oblasti výzkumu a vývoje: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – má na starosti vědní politiku, výzkum 

a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti 

  Ministerstvo průmyslu a obchodu – průmyslový výzkum, rozvoj techniky 

a technologií 

 Rada pro výzkum, vývoj a inovace (Rada pro výzkum, experimentální vývoj 

a inovace) 

- navrhuje vládě výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj 

- zabezpečuje zpracování dlouhodobých základních směrů a proporcí rozvoje 

výzkumu a vývoje 

- zajišťuje informační systém výzkumu a vývoje 

- připravuje vstupy pro návrh Národní politiky výzkumu a vývoje 

- zpracovává analýzy výzkumu a vývoje 

 Ministerstvo financí – navrhuje definitivní výši rozpočtu 

Základní dokument: Národní politika výzkumu a vývoje České republiky na léta 

2009 – 2015. [21] 

 

Příjemci podpory [21]: 

Akademie věd České republiky (AV ČR) 

- soustava vědeckých pracovišť - „Veřejných výzkumných institucí“ (do 1. 1. 2007 

příspěvkových organizací) 
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Vysoké školy 

- 20 státních vysokých škol a univerzit a soukromé vysoké školy 

Ostatní 

- Příspěvkové organizace orgánů státní správy 

- Soukromý podnikatelský sektor (cca 3-4 mld. Kč) 

 

3.2.1 Financování inovačního procesu ze státního rozpočtu 

Pro podniky jsou tyto zdroje financování důleţité, ale do roku 1993 byla výše této formy 

podpory velmi malá, pokles se zastavil aţ v roce 1996 a ještě v roce 2002 nedosahovala 

výše podpory průměru zemí Evropské unie. Tehdy činila podpora vývoje a výzkumu 

0,7% HDP. Česká republika se aţ v roce 2007 svým podílem výdajů na VaVaI 1,5% HDP 

přiblíţila průměru EU 27. 

 

Přímá finanční podpora ze státního rozpočtu  

Tyto prostředky na financování inovací mohou být podle zákona o podpoře výzkumu 

a vývoje ve formě účelové nebo institucionální podpory. Účelová podpora je finanční 

podpora na grantové projekty podle výsledků veřejné soutěţe ve výzkumu a vývoji 

Grantovou agenturou České republiky. Účelné podpora lze také vyuţít na programy určené 

jen pro potřeby státu nebo územních samosprávních celků. Jde o dotaci poskytovanou 

i právnickým i fyzickým osobám na financování projektů. Výsledky jsou pak zveřejňovány 

a slouţí potřebám orgánů státní správy nebo více uţivatelům. Programové projekty 

základního a aplikovaného významu provádí Národní program výzkumu. Pokud jde 

o projekty a výzkumné záměry tak se tato finanční podpora můţe vyšplhat aţ do 100% 

výše celkových uznaných nákladů, u projektů průmyslových výzkumů je to do výše 50% 

a u vývojových projektů jde maximálně o částky do 25% celkových uznaných nákladů. 

Součástí celého procesu je hodnocení projektu a záměrů uchazeče o dotaci. Postupy tohoto 

hodnocení by měly být objektivní, nezávislé a jasné. Při hodnocení se musí stanovit 

konkrétní cíle o dostatečném rozsahu a musí se dbát na to, aby nedocházelo k rozporům. 

Obvykle se k tomuto hodnocení vyuţívá ohodnocovací soustava.  Účelová podpora můţe 

mít i podobu půjčky. Jde o návratnou finanční podporu a to buď fyzickým nebo 

právnickým osobám. V tomto případě jsou výsledky určené pro jednotlivce. Druhým 

způsobem státní podpory výzkumu a vývoje je institucionální financování, coţ je podpora 
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prostřednictvím výzkumných organizací nebo ústředními orgány. Na základě hodnocení 

výsledků jsou pak financovány projekty, mzdy, investice. 

 

Nepřímá finanční podpora ze státního rozpočtu 

Nástroje nepřímé podpory umoţňující jednotlivým subjektům vyuţít k podpoře vědy 

a výzkumu vlastních zdrojů za zvýhodněných podmínek. Tato forma podpory se realizuje 

prostřednictvím sníţení předepisované sazby celních, daňových a jiných sazeb, dávek 

a poplatků, které jsou součástí příjmů veřejných rozpočtů. Jelikoţ Česká republika patří 

mezi země s vysokým celním a daňovým zatíţením, můţe nepřímá forma působit 

do značné míry atraktivně. Výhoda tohoto způsobu financování na rozdíl od přímé 

podpory je ta, ţe nenarušuje konkurenční prostředí, protoţe ji získá kaţdý, kdo splní 

příslušná kritéria. Ve srovnání se zeměmi EU je u nás vyuţívání této podpory malé. V ČR 

je to asi jen 1% z objemu přímé podpory, v EU je to 5-10%. 

 

V zemích EU resp. OECD se pouţívají daňové úlevy a další zvýhodnění pro komerčně 

orientovaný výzkum a vývoj. Nástroji jsou [4]: 

 Daňový dobropis - daňová sleva 

Je to procentuálně stanovená odčitatelná částka od vypočtené a splatné daně.  Pouţívá se 

buď jako paušální sazba z objemu nákladů na VaVaI nebo se stanoví z výše přírůstků 

výdajů na VaVaI v daném roce oproti příslušně vymezenému období či stanovenému 

základu. Datový dobropis vztahující se na přírůstky výdajů se můţe týkat veškerých 

výdajů na VaVaI nebo jejich části. 

 Urychlené odepisování investičních výdajů na výzkum a vývoj 

Jde o moţnost odepsat jiţ v prvním roce z příslušného pořízeného investičního majetku 

celých 100% hodnoty nebo procentuálně poměrně vysokou částku, pouţívají se 

tzv. mimořádné odpisy hmotného investičního majetku.  

 Různé speciální daňové pobídky 

Prvním okruhem jejich uplatnění je podpora lidského faktoru ve VaVaI. Jde o daňové 

slevy orientované na podporu vytváření nových pracovních příleţitostí ve VaVaI. Nebo je 

vţdy pro daný rok stanovena výše speciální slevy z daně ze mzdy a z příspěvku na sociální 

pojištění pro výzkumné a vývojové pracovníky.  
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 Daňové úlevy pro malé a střední podniky 

MSP pokud jsou orientované na high-tech oblast a vyuţívají výsledky výzkumu a realizují 

vývojové aktivity, jsou v některých zemích na určitou dobu osvobozeny od daní. 

 Daňová stimulace rizikového kapitálu 

Ke stimulaci rizikového kapitálu v případů jeho pouţití na podporu výzkumu a rozvoje 

technologií jsou vyuţívána daňová opatření v podobě osvobození od daně z výnosu 

kapitálu, niţšího zdanění příjmů akcionářů společností rizikového kapitálu, subvencované 

úvěry, přímá účast státu ve fondech rizikového kapitálu. 

 Snížení odvodů sociálního pojištění zaměstnavatele za výzkumné a vývojové 

pracovníky 

Tento nástroj umoţňuje zvýšit zájem podnikatelské sféry zaměstnávat tvůrčí pracovníky. 

 Mechanismy garancí 

Prostřednictvím státních garancí je moţné účinněji zajistit přístup k cizímu kapitálu, a to 

zvláště pro MSP, které zpravidla nemají dostatečný majetek pro ručení za úvěry. V ČR jiţ 

tyto formy podpory existují, ale nevztahují se přímo jen na projekty spojené s VaVaI. 

 Zvýhodněné úvěry  

V ČR tuto moţnost vyuţívají hlavně MSP a spočívá v subvencování úroků nebo nízké 

pevné úrokové sazbě. Od 1. 1. 2005 mohou podniky uplatňovat odpočet od základu daně 

z příjmu ve výši 100% výdajů, vynaloţených při realizaci projektů VaVaI. 

 

3.2.2 Financování inovačního procesu v Evropské unii 

Finanční podpora EU roste zároveň se snahou vytvořit Evropský výzkumný a inovační 

prostor a tím zvýšit konkurenceschopnost všech svých členů. Jde o financování 

ze strukturálních fondů a pomocí Evropské investiční banky (EIB). Nefinanční podpora 

investičního procesu EU se realizuje v programu EUREKA. 

 

Financování z rámcových programů EU 

Financování tímto stylem není 100%. EU přispívá pouze určité procento z celkových 

nákladů, zbytek financí si zájemci musejí opatřit z vlastních zdrojů, půjčkou např. od  EIB 

nebo jiným způsobem. Projekty podporované tímto způsobem musejí být nadnárodní s tím, 

ţe jeden z účastníků konsorcia, který zajišťuje optimalizaci spolupráce, dostane 
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od Evropské komise příspěvek. Tento koordinátor tento příspěvek dále dělí mezi všechny 

zúčastněné.  

Evropská unie má na úsek 2007 - 2013 hotový sedmý rámcový program s rozpočtem 

73 mld. €. Tento program se soustřeďuje do čtyř určitých programů: spolupráce, myšlenky, 

lidé a kapacity. Podstata programu je ta, ţe 62% prostředků je směřováno do sféry 

Spolupráce (Cooperation). V programu jsou zařazeny informační a komunikační 

technologie, nanovědy a nanotechnologie, doprava, bezpečnost, kosmický výzkum a další. 

Nový je Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP, který se zaměřuje 

na realizaci a co nejširší komercionalizaci nově získaných poznatků. 

 

Financování ze statutárních fondů EU 

Do roku 2006, s příleţitostí čerpání do roku 2008, šlo čerpat tyto prostředky 

prostřednictvím tzv. operativních programů z Evropského fondu regionálního rozvoje 

(European Development Fond - ERDF). Těchto programů bylo pět a v oblasti inovací měl  

Největší hodnotu Operační program průmysl a podnikání (OPPP). Pro období 2007 - 2013 

je připravováno devět operačních programů. 

 

Ostatní zdroje financování a podpory inovací v EU 

Mezi nejvýznamnější prostředky podpory inovací patří program EUREKA, ke kterému se 

ČR připojila v roce 1995. Účelem tohoto programu je zvyšování výkonnosti 

a konkurenceschopnosti evropského výzkumného prostoru prostřednictvím podpory 

nadnárodní spolupráce mezi vysokými školami, průmyslovými podniky a výzkumnými 

ústavy. V období 2007- 2013 bude také příleţitost spolufinancování projektů z prostředků 

EU v rámci programu EUROSTARS. 
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4 OBJEM FINANCOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH A INOVAČNÍCH 

AKTIVIT 

V této kapitole ukáţu, jaká byla výše a struktura výdajů na VaVaI v ČR v období 2000 -

2008 a tyto údaje porovnám s vybranými zeměmi EU.  

 

Pro potřeby hodnocení inovační pozice Evropské unie vůči zbytku světa, jejích 

jednotlivých členských zemí vůči průměru EU i k hodnocení trendů byl vypracován systém 

hodnocení, nazvaný Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS). 

Sloţení indikátorů, které mají prokazatelný vztah k charakteristice inovačního systému 

v dané zemi, se postupně vyvíjelo. V EIS pro rok 2008 sestávala hodnotící škála z 29 

indikátorů, vybraných na základě zevrubných studií z oblastí: 

o lidské zdroje 

o tvorba poznatků 

o přenos a vyuţití poznatků 

o financování inovací, inovační výstupy a trhy [5]. 

 

Vzájemné srovnávání členských zemí a časový průběh jednotlivých ukazatelů jsou 

významnými indikátory vývoje směrem k budování znalostní ekonomiky. Pozici České 

republiky podle posledního vydání EIS ukazuje obr 4., který dává přehled o inovační 

výkonnosti jednotlivých zemí v roce 2007. Podle něj ČR zaostává s hodnotou SII 0,36 

za průměrem EU 0,45. V Japonsku je SII 0,60 a v USA 0,55. Horší je údaj, který uvádí 

jednak hodnoty souhrnných inovačních indexů, jednak relativní přírůstky těchto indexů. 

ČR jen s několika málo zeměmi má souhrnný inovační index i relativní přírůstky indexu 

niţší neţ jsou průměrné hodnoty EU [5].  
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Obr. 4 Souhrnný inovační ukazatel, rok 2007 [23] 

 

V dalším textu se zaměřím jen na 4. skupinu ukazatelů EIS tj. na oblast financování. 

 

Celkové výdaje na VaVaI (intenzita VaVaI) představují souhrn všech výdajů (běţných 

a kapitálových) vynaloţených na vlastní výzkum uskutečňovaný ekonomickými subjekty 

na území daného státu bez rozlišení zdrojů financování. Pro tento základní ukazatel 

umoţňující mezinárodní srovnání se v anglické terminologii OECD a Eurostatu pouţívá 

výraz Gross Domestic Expenditure on R&D (GERD), tj. hrubé domácí výdaje na VaVaI. 

[19] 

 

Hrubé výdaje na VaVaI představují souhrnný ukazatel finančních vstupů do oblasti 

výzkumu a vývoje, který je pouţíván pro účely mezinárodního srovnávání. Pro snadnost 

a korektnost srovnání je obvyklé vyjadřovat jej ve vztahu k HDP. Tento poměr je 

označován jako VaVaI intenzita a vyjadřuje náročnost HDP na výdaje na výzkum a vývoj. 

Ukazatel výdajů na výzkum a vývoj zahrnuje celkové výdaje na tuto oblast, realizované 

na území daného státu v daném období. Není přitom rozlišován zdroj financování 

(zahraniční – tuzemský; soukromý – veřejný, apod.), ani jeho účel (běţný nebo kapitálový 

výdaj).[20] 

  

V grafu 1 jsou znázorněny výdaje na vlastní VaVaI v ČR podle zdroje jejich financování 

v daném období: 
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Graf 1: Výdaje na vlastní VaVaI podle zdroje jejich financování (v mld. Kč) [18] 

 

Výdaje na VaVaI lze rozdělit do tří skupin: veřejné, podnikatelské a zahraniční. Zahraniční 

výdaje na VaVaI tvoří jen nepatrnou část veškerých výdajů, proto se budu blíţe věnovat je 

výdajům veřejným a podnikatelským.  

 

V České republice v roce 2008 došlo i přes rostoucí trend výdajů na VaVaI k poklesu a to 

o 0,3% tj. o 175 mil. Kč v porovnání s předchozím rokem. V roce 2008 činily v ČR výdaje 

na VaVaI 54,1 mld. Kč. Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na VaVaI mezi roky 

2000 a 2008 činil 6,8%. V porovnání s rokem 2000, kdy výdaje na VaVaI činily 26,5 mld. Kč, 

tak došlo v roce 2008 k dvojnásobnému zvýšení výdajů na VaVaI v běţných cenách. V letech 

2000 aţ 2008 bylo v České republice utraceno za vlastní VaVaI přibliţně 350 mld. Kč. 

Nejvíce prostředků obvykle pocházelo ze soukromých domácích podnikatelských zdrojů. 

V roce 2008 to bylo 28,2 mld., coţ představuje 52% výdajů na VaVaI, z veřejných zdrojů 

to byla částka 23,2 mld. tj. 41% výdajů na VaVaI a ze soukromých či zahraničních zdrojů 

byla poskytnuta částka 2, 9 mld. (5% výdajů na VaVaI). Nejvíce výdajů na VaVaI bylo 

vynaloţeno v podnikatelském sektoru 33,5 mld. Kč., ve vládním sektoru 11,3 mld. Kč 

a ve vysokoškolském sektoru šlo o částku 9,1 mld. Kč. Nejvíce finančních prostředků 

z hlediska typu VaVaI činnosti bylo v roce 2008 vynaloţeno na experimentální vývoj 

(23,5 mld. Kč, tj. 43%), Základní výzkum v roce 2008 spotřeboval 30% a aplikovaný 

výzkum 27 % celkových výdajů na VaVaI. Z hlediska vědních oblastí bylo vydáno v roce 

2008 nejvíce finančních prostředků na VaVaI v oblasti technických (58 %) a přírodních 

věd (24%).  Celkově bylo v EU 27 v roce 2007 investováno na výzkum a vývoj 

226,1 mld. EUR. Česká republika tvořila 0,9% celkových výdajů na VaVaI v EU 27. 

Pro mezinárodní srovnání investic na VaVaI se často uţívá ukazatel výdajů na VaVaI jako 
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podílu z HDP. V EU 27 činil v roce 2007 tento ukazatel 1,8%. Česká republika se v roce 

2007 svým podílem výdajů na VaVaI 1,5% HDP blíţila průměru EU 27. [18] 

 

4.1 Zdroje financování VaVaI 

Výdaje na VaVaI financované z podnikatelských zdrojů 

Na grafu 1 v příloze 3 jsou znázorněny výdaje na VaVaI z podnikatelských zdrojů 

rozdělené podle sektoru jejich čerpání v období 2000 - 2008. Výdaje na VaVaI 

financované z podnikatelských zdrojů tvořily v České republice po celé sledované období 

více neţ polovinu z celkových výdajů na VaVaI. V roce 2008 byly na úrovni 28,2 mld. Kč, 

coţ bylo 52% z celkových výdajů na VaVaI v České republice. V porovnání s rokem 2007 

došlo k poklesu finančních výdajů na VaVaI z podnikatelských zdrojů o 1,05 mld. Mezi 

roky 2000 a 2008 vzrostly výdaje na VaVaI z podnikatelských zdrojů na dvojnásobek 

a jejich reálný průměrný meziroční nárůst mezi těmito roky činil 7,1%. Z podnikatelských 

zdrojů bylo v tomto období investováno do VaVaI celkem 188 mld. Kč a prostředky 

směřovaly ve většině případů zpět do podnikatelského sektoru. V roce 2008 bylo 26,9 mld. 

Kč (95%) z podnikatelských zdrojů investováno do VaVaI v podnikatelském sektoru. 

Subjekty, které se zabývají VaVaI ve vládním sektoru, získaly v roce 2008 celkem 1,3 mld. 

Kč z podnikatelských zdrojů. Výdaje na VaVaI z podnikatelských zdrojů ve vládním 

sektoru jsou tradičně investovány především do ústavů Akademie věd ČR, v roce 2008 to 

bylo 933 mil. Kč. Výdaje z podnikatelských zdrojů věnované na VaVaI na vysokých 

školách představovaly v roce 2008 jen 57 mil. Kč. Velmi nízké toky finančních prostředků 

na VaVaI z podnikatelských zdrojů do vysokoškolského sektoru jsou pro Českou republiku 

charakteristické po celé sledované období. [18] 

 

Výdaje na VaVaI financované z veřejných zdrojů 

Jak je vidět na grafu 2 v příloze 3, který znázorňuje výdaje na VaVaI z veřejných zdrojů 

za období 2000 – 2008, v roce 2008 byly výdaje na VaVaI financované z veřejných zdrojů 

na úrovni 22,3 mld. Kč. Tyto výdaje představovaly 41,3% z celkových výdajů na VaVaI 

v ČR. Výdaje na VaVaI z veřejných zdrojů se po většinu sledovaného období pohybovaly 

okolo 40% celkových výdajů na VaVaI. Oproti předchozímu roku došlo v nominálním 

vyjádření k poklesu výdajů na VaVaI z veřejných zdrojů o 20 mil. Kč (tj. pokles o 0,01%). 

Mezi roky 2000 a 2008 rostly výdaje na VaVaI z veřejných zdrojů průměrným ročním 

reálným tempem 10,4%. Od roku 2000 bylo na VaVaI utraceno ze státního rozpočtu 
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celkem 146 mld. Kč. V roce 2008 bylo věnováno na VaVaI ve vládním sektoru 

9,5 mld. Kč z veřejných zdrojů, coţ znamenalo 43% z celkových veřejných zdrojů. 

Vysokoškolský sektor pouţil v roce 2008 z veřejných zdrojů na VaVaI činnosti 

8,3 mld. Kč tj. 37%. Do podnikatelského sektoru bylo na VaVaI z těchto zdrojů 

investováno 4,4 mld. Kč tj. 20%. Od roku 1998 docházelo postupně k přerozdělování 

veřejných prostředků určených na VaVaI ve prospěch vysokých škol, a to na úkor vládního 

sektoru. Většina výdajů ve vládním sektoru, která pocházela z veřejných zdrojů, byla 

pouţita v ústavech Akademie věd ČR, v roce 2008 to bylo VaVaI 7,1 mld. Kč (32% 

z celkových veřejných zdrojů) a do ostatních veřejných výzkumných institucí (rezortní 

výzkumné pracoviště) 1,6 mld. Kč (7% z celkových veřejných zdrojů). V rámci 

podnikatelského sektoru byla v roce 2008 více neţ polovina z veřejných zdrojů na VaVaI, 

které tento sektor získal, investována do soukromých domácích podniků (2,5 mld. Kč). 

Do veřejných podniků bylo v roce 2008 investováno 1,05 mld. Kč, coţ znamenalo 5% 

z celkových veřejných zdrojů na VaVaI v podnikatelském sektoru. [18] 

 

4.2 Čerpání finančních prostředků na VaVaI 

Výdaje na VaVaI uskutečněné v podnikatelském sektoru 

Výdaje na vlastní VaVaI uskutečněný v podnikatelském sektoru dosáhly v roce 2008 téměř 

33,5 mld. Kč, coţ znamenalo 62% z celkových výdajů na VaVaI v České republice. 

Ve srovnání s rokem 2007 došlo k poklesu výdajů na VaVaI o 134 mil. Kč (tj. o 0,4%). 

Od roku 2000 bylo v podnikatelském sektoru v ČR utraceno za vlastní VaVaI 219 mld. Kč. 

V osmi letech dosáhl průměrný meziroční reálný nárůst hodnoty 7,2%, coţ je více, neţ byl 

průměr za celou ČR. Z grafu 3 v příloze 3 je patrné, ţe se více investovalo ve velkých 

podnicích s 250 zaměstnanci, kde skončily asi dvě třetiny výdajů na VaVaI, v MSP to byla 

jen jedna čtvrtina. V časovém srovnání podílu výdajů na VaVaI je zřejmý posun výdajů 

na VaVaI z větších podniků do podniků střední velikosti. Financování VaVaI činností 

v podnikatelském sektoru České republiky je z velké části v reţii samotných podniků. 

V roce 2008 činil jejich podíl 80%, coţ představovalo 26,9 mld. Převaţuje experimentální 

vývoj, nejméně zastoupený je základní výzkum. [18] 

 

Výdaje na VaVaI uskutečněné ve vládním sektoru 

Z grafu 4 v příloze 3 je vidět, ţe výdaje na VaVaI uskutečněný ve vládním sektoru v roce 

2008 dosáhly 11,3 mld. Kč a jejich nominální hodnota zůstala na téměř stejné úrovni jako 
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v předchozím roce. Mezi roky 2000 a 2008 rostly výdaje na VaVaI ve vládním sektoru 

průměrným reálným ročním tempem 4,3%. Nejvyšší reálný nárůst výdajů na VaVaI 

ve vládním sektoru se uskutečnil mezi rokem 2006 a 2007, kdy výdaje na VaVaI vzrostly 

o 17%. Od roku 2000 bylo ve vládním sektoru na VaVaI investováno necelých 76 mld. Kč. 

Největší část výdajů na VaVaI ve vládním sektoru pochází z veřejných výdajů (státního 

rozpočtu). Podíl veřejných zdrojů ve vládním sektoru byl v roce 2008 na úrovni 84% 

(9,5 mld. Kč). Druhým nejvýznamnějším zdrojem financí na VaVaI ve vládním sektoru 

jsou soukromé domácí podnikatelské zdroje, které se v roce 2008 podílely na výdajích 

na VaVaI 11% (1,3 mld. Kč). Podíl finančních zdrojů ze zahraničí na celkových výdajích 

na VaVaI ve vládním byl ve vládním sektoru v průběhu sledovaného období téměř stejný 

(přibliţně 3%). Většina výzkumných a vývojových činností uskutečněných ve vládním 

sektoru patří z hlediska jejich typu do základního výzkumu. V roce 2008 činila úroveň 

výdajů na základní výzkum v tomto sektoru téměř 9,1 mld. Kč, coţ bylo 80% výdajů 

na VaVaI ve vládním sektoru. Na aplikovaný výzkum ve vládním sektoru byly v tomto 

roce investovány 2 mld. Kč (18%). Experimentální vývoj byl ve vládním sektoru 

z hlediska uskutečněných výdajů na VaVaI nejméně zastoupený po celé sledované období 

(v roce 2008 činily výdaje na experimentální vývoj 0,9 mld. Kč). [18] 

 

Výdaje na VaVaI uskutečněný ve vysokoškolském sektoru 

Jak je vidět na grafu 5 v příloze 3, výdaje na vlastní VaVaI uskutečněný 

ve vysokoškolském sektoru dosáhly v roce 2008 necelých 9,1 mld. Kč, coţ znamenalo 

17% celkových výdajů na VaVaI v tomto roce. Oproti předchozímu roku došlo v roce 

2008 k poklesu výdajů na VaVaI ve vysokoškolském sektoru o 69 mil. Kč v běţných 

cenách (tj. pokles o 0,7%). Z hlediska zdrojů financování VaVaI v tomto sektoru byl 

nejvýraznější pokles zaznamenán u veřejných zdrojů (139 mil. Kč), naopak výdaje 

na VaVaI financované z vlastních příjmů VŠ v tomto období vzrostly o 89 mil. Kč. 

V období 2000 - 2008 bylo na VaVaI ve vysokoškolském sektoru investováno celkem 

56 mld. Kč. Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na VaVaI ve vysokoškolském 

sektoru mezi těmito lety činil 9,1%. Zdroje financí na VaVaI z veřejných zdrojů se 

podílely na celkových výdajích na VaVaI v tomto sektoru více neţ 90% po celé sledované 

období. V roce 2008 bylo na VaVaI z veřejných zdrojů ve vysokoškolském sektoru 

utraceno 8,3 mld. Kč (tj. 91% výdajů na VaVaI v tomto sektoru). Podíl výdajů na VaVaI 

ze zahraničních zdrojů a z vlastních příjmů VŠ byl v roce 2008 ve vysokoškolském sektoru 
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shodně na úrovni 4%. Zdroje z podnikatelských zdrojů na VaVaI ve vysokoškolském 

sektoru byly na velmi nízké úrovni jiţ od roku 2000, kdy tvořily pouhých 1,1% z výdajů 

na VaVaI v tomto sektoru. V roce 2008 byly výdaje na VaVaI z podnikatelských zdrojů 

rovny jen 0,06 mld. Kč (0,6% výdajů na VaVaI ve vysokoškolském sektoru). Z hlediska 

typu VaVaI činnosti byl nejvyšší podíl výdajů na VaVaI ve vysokoškolském sektoru 

věnován základnímu výzkumu (57% v roce 2008). Aplikovaný výzkum zaujímal 

z hlediska velikosti výdajů na VaVaI druhé místo (37% v roce 2008). Výdaje 

na experimentální vývoj v roce 2008 činily 6% z celkových výdajů na VaVaI 

ve vysokoškolském sektoru. V celém sledovaném období bylo nejvíce finančních 

prostředků na VaVaI ve vysokoškolském sektoru investováno do VaVaI v oblasti 

technických věd, kde v roce 2008 činily výdaje na VaVaI 3,2 mld. Kč (36% výdajů 

na VaVaI ve vysokoškolském sektoru). Z technických věd bylo v roce 2008 investováno 

na VaVaI nejvíce v chemickém inţenýrství a v elektrickém, elektronickém a informačním 

inţenýrství. Druhou vědní oblastí, do které šlo ve vysokoškolském sektoru nejvíce 

finančních prostředků na VaV byla oblast přírodních věd, kde bylo v roce 2008 vynaloţeno 

2,4 mld. Kč na VaVaI (26% výdajů na VaVaI ve vysokoškolském sektoru). [18] 
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5 VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ 

Vzhledem k tomu, ţe doposud nebyly zveřejněny nové statistiky za období 2006 - 2008 

týkající se VaVaI, ve své práci budu hodnotit inovační aktivity podniků v České republice 

pouze za období 2004 - 2006. Zaměřím se na to, jaké jsou inovační aktivity českých firem, 

jaké jsou hlavní zdroje, ale i bariéry. 

5.1 Analýza výsledků statistického šetření 

Za inovační podnik lze povaţovat kaţdý podnik, který ve sledovaném období zavedl 

alespoň jeden z typu inovací tzn. inovaci produktu, procesu, marketingovou či organizační 

inovaci. V příloze 4 na grafu 1 je znázorněn podíl inovačních podniků, který byl v období 

2004 - 2006 v České republice přibliţně 42%, přičemţ nejvyšší je tento podíl u velkých 

podniků, kde dosahoval přibliţně tří čtvrtin (76%), a nejniţší naopak u malých podniků 

(37%), které mají omezené moţnosti. U středních podniků byl podíl inovačních podniků 

57%. Z hlediska typu inovace jsou u českých podniků nejčastější inovace organizační, 

naopak nejméně podniky vytvářejí inovace marketingové. V příloze 4 je i graf 2, který 

ukazuje podíl inovujících podniků podle odvětví ekonomické činnosti a z něj je zřejmé, ţe 

v hlavních odvětvích ekonomické činnosti neexistují mezi podniky významné rozdíly. 

Největší podíl inovujících podniků je v případě podniků zpracovatelského průmyslu 

a podniků odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody. Naopak nejmenší je podíl 

inovujících podniků v odvětví těţby nerostných surovin. Pokud zkoumá rozdíly mezi typy 

inovací v daných odvětvích, tak nejvyšší podíl inovací produktu je ve zpracovatelském 

průmyslu, marketingové inovace jsou nejvíce zastoupeny v případě podniků z odvětví 

sluţeb. Podniky z odvětví výroby a distribuce elektřiny, plynu a vody se pak nejvíce 

zaměřují na organizační a procesní inovace. 

Pokud se zaměřím na produktové inovace (tzn. inovací výrobků a sluţeb), lze podniky 

rozdělit do 2 skupin. V první jsou podniky imitující, tzn. ty, které vytvořily inovace nové 

pouze pro vlastní podnik, a ve druhé pak podniky skutečně inovující, tedy ty, které 

vytvořily inovace nové na svém trhu. V ČR dominují z tohoto pohledu imitující firmy. 

Podíl podniků, které uvedly na trh ve sledovaném období nový nebo podstatně zlepšený 

výrobek (sluţbu) dříve neţ jejich konkurence, byl v letech 2004 - 2006 přibliţně 42%. 

Zajímavý je i fakt, ţe u všech typů podniků ve sledovaném období převaţovaly inovace 

vytvořené v rámci vlastního podniku či podnikové skupiny, inovace vytvořené 
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ve spolupráci tvořily pouze asi 20%. Nejčastějším partnerem při tvorbě inovací, resp. 

inovační spolupráci byl typ spolupráce v rámci produkčního řetězce, tzn. spolupráce 

s dodavateli materiálů, zařízení, součástí nebo softwaru. Druhým nejčastějším partnerem 

byli klienti a zákazníci. Velké firmy pak velmi často spolupracovaly také s dalšími podniky 

uvnitř své skupiny. Na druhé straně spolupráce s vysokými školami a veřejnými 

výzkumnými institucemi byla značně omezená. [26] 

 

5.2 Vztah mezi výší poskytované veřejné podpory VaVaI a intenzitou inovací 

Jak bylo zmíněno v kapitole 3, zdroje financování VaVaI jsou různé. Podniky mohou 

kromě vlastních finančních zdrojů či dalších privátních zdrojů vyuţít také veřejné finanční 

zdroje, určené na podporu VaVaI. Tuto podporu jim mohou poskytnout místní nebo 

regionální úřady, vláda nebo EU. Celkový podíl inovačních podniků (s inovací produktu), 

které získaly veřejnou podporu na své inovační aktivity, je velmi nízký – celkově získalo 

v letech 2004 - 2006 finanční podporu z veřejných zdrojů zhruba 15% podniků. Největší 

byl tento podíl v případě velkých podniků – téměř 30%, naopak nejmenší u malých 

podniků (11%). Na grafu 3 v příloze 4 je vidět, ţe v letech 2004 - 2006 byla dominantním 

poskytovatelem vláda, jejíţ pomoci vyuţilo 60% z podpořených podniků. Významným 

poskytovatelem se stala rovněţ EU, od níţ podporu čerpalo asi 40% podniků a 20% 

podniků vyuţilo 5. nebo 6. Rámcového programu EU. Pouze 18% podniků získalo 

podporu od místních nebo regionálních úřadů. [26] 

 

Na základě čerpaných údajů z kapitol 4 a 5 lze zachytit počet inovujících podniků podle 

velikosti v daném období 2004 - 2006 a objem výdajů na VaVaI jim poskytnutým. 

Ke sledovanému období se vztahuje tab. 2, v níţ je znázorněná výše finanční podpory 

VaVaI. K tomuto období se vztahuje i tab. 3, kde je znázorněn počet inovujících podniků.  

 

Finanční podpora v mld. v roce 2004 2005 2006 Suma % z 
celku 

Malý podnik  2,5 2,7 3 8,2 10 

Střední podnik 5,6 6,4 6,6 18,6 23 

Velký podnik 13,8 17,6 22,8 54,2 67 

Suma 21,9 26,7 32,4 81   

 

Tab. 2 Finanční podpora VaVaI v období 2004 - 2006 (v mld. Kč), zdroj: [vlastní] 
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Podnik v období  
2004 - 2006 

Počet inovujících 
podniků 

% inovujících ze 
všech podniků 

% inovujících v rámci 
velikosti podniku 

Malý podnik  11 921 70,5 37 

Střední podnik 3900 23 57 

Velký podnik 1097 6,5 76 

Suma 16 918     

 

Tab. 3 Počet inovujících podniků v období 2004 - 2006, zdroj: [vlastní] 

 

Na základě předchozího textu a vytvořených tabulek lze sestrojit následující graf 2. 

 

Graf 2 Procentuální zastoupení inovujících podniků a výše finanční podpory na VaVaI, 

2004 - 2006, zdroj: [vlastní] 

 

Z výše uvedeného je patrné, ţe ve sledovaném období 2004 - 2006 bylo v České republice 

necelých 17 tisíc inovačních podniků. Z těchto 17 tisíc představovaly celých 70,5% 

podniky malé, naopak nejmenší podíl tvořily podniky velké a to je 6,5%. Inovujících 

středních podniků bylo 23%. Ze všech malých podniků inovovalo pouhých 37%, 

u podniků středních to byla více neţ polovina, konkrétně 57%. Velkých podniků, které se 

rozhodly pro inovace, bylo 76%. Zajímavý je fakt, ţe inovujících malých podniků bylo 

nejvíce a přesto objem finančních prostředků poskytnutý těmto podnikům byl velmi malý. 

Šlo jen o 10% všech veřejných výdajů na VaVaI, zatím co finanční podpora na VaVaI 
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pro podniky velké tvořila více neţ polovinu všech prostředků (67%). Do středních podniků 

proudila finanční podpora na VaVaI ve výši 23%.   

5.3 Bariéry inovačních aktivit 

Bariér omezujících inovační aktivity podniků či důvodů, proč firmy ve sledovaném období 

inovace nevyvíjely, bylo podle výsledků statistických šetření několik. Mezi hlavní bariéry 

patřil nedostatek finančních prostředků v podniku nebo vysoké inovační náklady. Další 

překáţkou byly znalostní faktory, nejčastěji nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

Největší roli hrál tento faktor v případě malých podniků, které mají často omezené finanční 

zdroje a nemohou si dovolit platit potřebné pracovníky. Kromě faktoru lidských zdrojů 

byly významnými omezujícími faktory nedostatek informací o trhu a také obtíţné hledání 

potřebného partnera.  

Rozdíly v pohledu na omezující faktory inovačních aktivit existují mezi inovujícími 

a neinovujícími podniky. Pro neinovující podniky je hlavní bariérou rozvoje inovací 

nedostatek finančních prostředků a to jak z vlastního podniku, tak ze zdrojů mimo podnik. 

Stejně tak jsou pro ně významné trţní faktory – jako jiţ ovládnutý trh a rizikovost inovací. 

[26] 

5.4 Doporučení k úpravě veřejné podpory VaVaI 

V posledních letech v ČR sice docházelo k zvyšování výdajů na VaVaI, ale výše těchto 

výdajů stále nedosahuje průměru ostatních zemí EU. Celý systém veřejných podpor 

a dotací je  navíc spjatý s náročnou a obtíţnou administrativou, která můţe být pro některé 

MSP časově i finančně nepřijatelná. Veřejnou podporu VaVaI vyuţívaly hlavně velké 

podniky, které mohly podstoupit tuto finanční náročnost a také určité riziko. Podpory 

niţších inovačních řádů byly v českých podnicích nedostatečné. Rozšíření financování 

formou rizikového kapitálu je v České republice také minimální. Za problém lze povaţovat 

i fakt, ţe převládal základní výzkum nad aplikovaným. Ve srovnání se zeměmi EU měla 

Česká republika zhruba dvojnásobný podíl v základním výzkumu. Další problém bylo 

převládání institucionálního financování, které neřeší konkrétní úkoly a nesnaţí se 

o rychlou realizaci v praxi. Za problém lze také povaţovat nedostatečnou komunikaci 

a spolupráci v oblasti výzkumu, tj. např. mezi vysokými školami či výzkumnými 

institucemi a podnikatelskou sférou. V českých podnicích byla převládající tvorba inovací 

prostřednictvím vlastních zdrojů, zato vzájemná spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje 

a tvorby inovací byla nepatrná. Velký problém bylo i hledání vhodného partnera pro oblast 
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VaVaI, které plyne z nedostatečné komunikace a nízké míry spolupráce českých podniků. 

Tento problém můţe souviset i s nedostatkem vzájemné důvěry případně informací, zda 

vhodný partner vůbec existuje. Samy podniky viděly jako nejvýznamnější omezující faktor 

nedostatek finančních zdrojů případně vysoké inovační náklady. Mezi další negativní 

faktory patřil i nedostatek kvalifikovaných pracovníků, který souvisí také s nedostatkem 

potřebných financí, nebo nedostatek informací o trhu. Podniky bez výzkumných 

a inovačních aktivit uváděly jako důvod absence těchto aktivit i to, ţe inovace nebyly 

nutné nebo projevovaly určitou nedůvěru k VaVaI aktivitám. 

 

Na základě inovačních bariér, které uvedly podniky, lze doporučit: 

 Zvýšit informovanost o dostupných finančních podporách VaVaI. 

 Nadále posilovat podporu spolupráce výzkumných orgánů s malými a středními 

podniky, nejen s velkými, které, jak bylo zmíněno v 5.2, čerpají dvakrát více 

prostředků na podporu VaVaI neţ MSP. 

 Nadále podporovat poradenská centra pro podporu inovačních aktivit a také 

 kontrolovat činnost a výstupy poradenských center, kterých uţ vzniklo za veřejné 

prostředky mnoho, ale přesto o nich většina MSP neví. Proto by bylo dobré zvýšit 

propagaci a tím se dostal lépe do povědomí MSP. 

 Finančně podporovat vzdělávání v MSP, coţ by mohlo zvýšit kvalifikaci 

a odbornost jejich zaměstnanců. 

 Zjednodušit celou administrativu spojenou s poskytováním finančních prostředků 

na VaVaI. 
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ZÁVĚR 

Všeobecně lze pak říci, ţe prosperita země i jejích jednotlivých regionů, dlouhodobý 

ekonomický růst a hospodářská konkurenceschopnost úzce souvisí s výstupy VaVaI 

a jejich flexibilním a neodkladným pouţitím v ekonomickém procesu. Výše výdajů 

do VaVaI do značné míry představuje konkurenceschopnost ekonomiky.  

 

V bakalářské práci jsem se zabývala výzkumnými a inovačními aktivitami podniků a zdroji 

jejich financování.  

 

V teoretické části práce jsem uvedla základní pojmy týkající se VaVaI, představila 

jednotlivé typy inovací a popsala subjekty tvořící systém inovačního podnikání v České 

republice. Uvedla jsem, jaké existují zdroje financování výzkumných a inovačních aktivit.  

 

Cíl práce, vymezený v úvodu, je naplněn v kapitolách 4 a 5. Ve čtvrté kapitole je ukázáno, 

jaká byla výše a struktura výdajů na VaVaI v ČR v období 2000 - 2008. Pátá kapitola 

nejprve analyzuje výsledky statistických šetření inovačních aktivit podniků a potom uvádí 

vztahy mezi výší podpory a intenzitou VaVaI, dále jsou uváděny bariéry inovačních aktivit 

podniků a doporučení, která by mohla přispět k posílení inovačních aktivit podniků 

v České republice.  

 

Při psaní práce jsem si uvědomila, ţe výzkumné a inovační aktivity přináší podniku řadu 

kladných výsledků, které mu ve finále umoţňují zvýšit svou konkurenceschopnost 

ve srovnání s jinými podniky, zejména pak s těmi neinovačními. Proto je důleţité, aby se 

nedůvěra podniků k výzkumným a inovačním aktivitám odstranila např. aktivním 

působením veřejné podpory, zjednodušením celé administrativy, podporou vzájemné 

spolupráce, lepší informovaností podnikatelů o jejich moţnostech čerpání finančních 

zdrojů z EU. 
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 Regionální inovační strategie a regionální inovační infrastruktura (od roku 2002)  

 Galerie inovací (od roku 2006) 

 Vědeckotechnické informace (od roku 2006) 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 Nástavbové studium Inovační podnikání (1993 - 95)  

 Specializace, obor Inovační podnikání (od roku 1996) 

 Obor Inovační inţenýrství (od roku 2007) 

TRANSFER TECHNOLOGIÍ  

 Transferové dny AIP ČR (od roku 1995)  

 Klub inovačních firem AIP ČR (od roku 1995)  

 Transferové dny TII (od roku 1995) 

VYBRANÉ KONFERENCE, SEMINÁŘE  

 METAL Ostrava (1995 - 2001)  

 INOVACE Praha (od roku 1994)  

 Ochrana průmyslového vlastnictví (od roku 2000)  

 Inovace a technologie v rozvoji regionů (od roku 2002)  

 Inovační potenciál ČR (od roku 2002)  

 Mezinárodní centrum pro vědeckotechnické informace (od roku 2006) 

VYBRANÉ VÝSTAVY  

 URBIS Brno (od roku 1994)  
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 Inovační pavilon Brno (1994)  

 Podnikatelský inkubátor Brno (1995 - 1996)  

 TOP INOVACE Brno (1997)  

 INOVACE Praha (od roku 1994)  

 CZECH CONTRACT (1998)  

 Inovační veletrh Lipsko (1995 - 1998)  

 BiK Lipsko (1999)  

 EUREGIA Lipsko (2000, 2002, 2004, 2006, 2008)  

 Baufach Lipsko (2001, 2003)  

 FOR ARCH Praha (od roku 2003) 

 Salon inovací a investic Moskva (od roku 2002) 

 Z-2005, Z-2006, Z-2007, Z-2009 Lipsko 

 ITM Poznaň (od roku 2005) 

 SMAU Milan (od roku 2005) 

 HannoverMesse, Hannover (od roku 2007) 

 Vysoké technologie 21. století Moskva (od roku 2007) 

VYDAVATELSKÁ ČINNOST  

 Časopis ip & tt (od roku 1993)  

 Nabídky a poptávky technologií (od roku 1993)  

 Katalog Inovace roku (od roku 1996) 

 Publikace Základy inovačního podnikání (2002) 

 Publikace Řízení inovací v podniku (2004) 

 Příručky EUREKA (od roku 2001) 

 CD-ROM Technologický profil ČR (od roku 1999) 

 INFO KONTAKT (od roku 2002) 

 Publikace Inovační podnikání (2007) 

SPECIFICKÉ PROJEKTY A ČINNOSTI  

 Soutěţ o Cenu Inovace roku (od roku 1996)  

 TOP INOVACE CZ (od roku 2001)  

 Národní transferová síť (od roku 1996)  

 Národní síť vědeckotechnických parků (od roku 1995)  
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 Technologický region Severní Morava (1995)  

 Technologický profil ČR (od roku 1998)  

 Public relations programu EUREKA (1996-2000)  

 Podpora programu EUREKA v ČR (od roku 2000)  

 Příprava předsednictví ČR programu EUREKA (2004-2005) 

 Zabezpečení předsednictví ČR v programu EUREKA (2005-2006) 

 Mezinárodní inovační centrum (od roku 2000)  

 Oborové kontaktní centrum (od roku 2000)  

 KONTAKT SRN (1997 - 2003)  

 KONTAKT se zeměmi SEI a Řeckem (1999 - 2003)  

 KONTAKT Francie (2000 - 2003)  

 KONTAKT SRN, Francie, země Beneluxu, země SEI a Řecko (od roku 2003) 

 Projekty INGO - TII, UNCTAD, ICC (od roku 1999), ICSTI (od roku 2008)  

 Odborné poradenství (technologické projekty, inovační projekty, od roku 1993)  

 Etický kodex (od roku 1996) 

 Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (od roku 1993) 

 Partner v projektech JPD 3 – CIVL, BIOTECH (od roku 2006) 

 Obor Inovační inţenýrství (od roku 2007) 

 Galerie inovací (od roku 2007) 

 Asociovaný partner Enterprise Europe Network ČR (od roku 2008) 

Jednotlivé projekty uskutečňuje AIP ČR v rámci svého programu INOVACE XXI. 
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Příloha 3 Výdaje na VaVaI v letech 2000 - 2008 

 

Graf 1: Výdaje na VaVaI financované z podnikatelských zdrojů podle sektoru provádění VaVaI 

(v mld. Kč) [18] 

 

  Graf 2: Výdaje na VaVaI financované z veřejných zdrojů podle sektoru provádění VaVaI 

(v mld. Kč) [18] 

 

 

Graf 3: Výdaje na VaVaI uskutečněné v podnikatelském sektoru podle velikosti podniku 

(v mld. Kč) [18] 
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 Graf 4: Výdaje na VaVaI uskutečněné ve vládním sektoru podle druhu pracoviště VaVaI 

(v mld. Kč) [18] 

 

 

Graf 5: Výdaje na VaVaI uskutečněné ve vysokoškolském sektoru podle druhu vědních oblastí 

(v mld. Kč) [18] 
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Příloha 4  Inovační aktivity v ČR v letech 2004 - 2006 

 

 

Graf 1: Podíl inovačních podniků podle velikosti subjektu1 a typu inovace (v %), 2004  - 2006 [26] 

 

 

 

Graf 2: Podíl inovujících podniků podle odvětví ekonomické činnosti (v %), 2004 - 2006 [26] 
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Graf 3: Počet podniků, které získaly podporu na inovace z veřejných zdrojů, 2004 - 2006 [26] 

 


