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Manažerské shrnutí
Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu byla vypracována jako jedna ze čtyř podaktivit
klíčové aktivity 6 - Metodiky Poradenského centra Technologické agentury ČR (dále TA ČR). Cílem této
metodiky bylo zefektivnit metodické a poradenské služby v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací (dále VaVaI) v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Zefektivnění činnosti TA ČR
v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti
VaVaI (dále projekt Zefektivnění činností TA ČR). Projekt byl financován z Evropského sociálního
fondu v rámci Operačního program Lidské zdroje a zaměstnanost.
Kromě práce na poradenství při exportu výsledků výzkumu bylo součástí klíčové aktivity 6
příprava Poradenského centra TA ČR, problematika daňových odpočtů na výzkum
a experimentální vývoj a analýza nových nástrojů podpory s možností využití při podpoře
VaVaI v rámci programů TA ČR včetně vyhodnocení právního rámce a legislativních překážek.
Tato specifická témata byla zakotvena jako součást Poradenského centra TA ČR a měla by doplnit
základní spektrum poradenských služeb nabízených na TA ČR. Jejich výstupy budou sloužit mimo jiné
jako podklady pro poskytování poradenství řešitelům výzkumných projektů podpořených TA ČR. Čtyři
zdánlivě nesourodé podaktivity klíčové aktivity 6 spojuje jeden hlavní cíl - posílit komunikaci různých
skupin aktérů ve specifických oblastech VaVaI a zefektivnit tak systém poskytování podpory
aplikovaného výzkumu v České republice.
Všechny výstupy budou sloužit jak samostatně, tak (ve stručnější verzi) jako zdroj informací pro
potřeby nově budovaného Poradenského centra pro TA ČR.
Podrobná analýza požadavků na poskytování poradenství byla zpracována do podoby Analýzy potřeb
a návrhu na ustavení Poradenského centra pro TA ČR, jež byla vstupem pro zpracování tohoto
materiálu. Součástí dokumentu je analýza stávajících postupů a procesů souvisejících s poradenstvím
TA ČR, rozbor stávající situace, identifikace a upřesnění požadavků na poskytování poradenství, návrh
modelu a metodiky poradenského centra, postup realizace v rámci výčtu plánovaných dílčích aktivit,
pilotní ověření, závěry a doporučení. Zároveň předkládá alternativní řešení poradenských služeb
TA ČR a v neposlední řadě i PR (z angl. Public Relations) podporu poradenského centra.
Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu nemá proto vypracovánu speciální analýzu
požadavků na poskytování poradenství. Jejím cílem nebylo vybudovat nový systém, nýbrž ověřit, jak
by bylo možné systém podpory exportu, který je v České republice dobře nastaven a jeví se jako
funkční, zaměřit na podporu exportu výsledků VaVaI. Požadavek zaměstnavatelských svazů (zejména
Svazu průmyslu a dopravy České republiky), který stál u zrodu myšlenky, byl zejména ověřit, proč
dosavadní systém nepřináší konkrétní výsledky – export produktů s vysokou přidanou hodnotou.
Cílem bylo zaměřit se na zkvalitnění systému a uplatnění výsledků VaVaI.
Záměrem řešitelského týmu bylo ověřit pomocí uskutečnění pilotního projektu metodou learning by
doing, kde se nacházejí slabá místa systému a co brání jeho uplatnění ve větší míře. V rámci pilotního
ověření se ukázalo, že nejdůležitějším prvkem bylo vytvoření funkčních vazeb – sítí – mezi
jednotlivými partnery a posílení komunikace jak mezi jednotlivými aktéry, tak mezi nimi
a potenciálními uchazeči o podporu exportu VaVaI. Nástrojem k dosažení tohoto cíle byla pracovní
skupina na podporu exportu, záměr posílilo rovněž Memorandum o spolupráci, uzavřené mezi TA ČR,
Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (dále EGAP) Ministerstvem zahraničních věcí (dále
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MZV), Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále MPO), CzechTrade, Svazem průmyslu a dopravy ČR
(dále SP ČR), Hospodářskou komorou ČR (dále HK ČR) a Asociací malých a středních podniků
a živnostníků (dále AMSP). Memorandum bylo podepsáno na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně dne 14. září 2015.
Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu má za cíl přispět ke zvětšení podílu
komercializace výstupů VaVaI podpořených státem. Přínosem je pro výzkumné instituce získání
dodatečných finančních prostředků a navázání spolupráce s komerční sférou, pro exportéry znamená
účast v projektu zvýšení konkurenceschopnosti svých výrobků a navázání spolupráce s výzkumnou
sférou. Benefitem pro Českou republiku je snížení tlaku na dotační způsob financování VaVaI a obecně
podpora ekonomického růstu formou zvyšování přidané hodnoty exportu České republiky.
V rámci pilotního ověřování byla zřízena pracovní skupina, které se účastnili zástupci státní správy
i komerčního sektoru (zaměstnavatelské a podnikatelské svazy). Pracovní skupina vybírala zejména
výzkumné projekty a pomáhala s vyhledáváním vzájemných kontaktů.
Projekty VaVaI vhodné pro komercializaci musely splňovat tři jasně definovaná kritéria:
1) musely být podpořeny z prostředků státního rozpočtu,
2) musely být úspěšně ukončeny,
3) musely mít komerční potenciál pro úspěch na zahraničním trhu.
Na základě uvedených kritérií byly po ukončení výběru projektů osloveni řešitelé, zda mají o zařazení
do pilotního projektu zájem. Z tohoto důvodu byly výzkumné instituce osobně navštíveny metodikem
TA ČR a zástupcem EGAP. Ve většině případů byly řešiteli či spoluřešiteli soukromé firmy, které mají
samy zájem o komercializaci produktů.
Následovalo nalezení partnerů na tuzemském trhu, kteří by mohli odkoupit know-how či získat licenci
od podpořených výzkumných institucí, pokud samotná řešitelská instituce nebyla zároveň výrobní
firmou. Členové pracovní skupiny byli vyzváni (zejména zástupci HK ČR, SP ČR a AMSP), aby pomohli
s vyhledáním vhodných partnerů. Elektronická komunikace se neosvědčila, a proto byl v červnu 2015
realizován seminář pod záštitou SP ČR, na který byly pozvány členské firmy těchto institucí dle
odvětvového klíče. Na uvedeném semináři měli vybraní řešitelé zapojení do pilotního ověřování
možnost prezentovat své výstupy a diskutovat technické i obchodní otázky svých projektů. Této
možnosti využila polovina řešitelů.
Vyhledání potenciálních zahraničních partnerů (odběratelů) se v rámci pracovní skupiny účastnili
zejména zástupci CzechTrade a MZV. Jednání k hledání zahraničních odběratelů v případech, ve
kterých řešitelé či exportéři požadovali tuto pomoc v rámci projektu, se uskutečnila ve stejném dni
jako výše uvedený seminář. SP ČR ve stejný den uspořádal rovněž individuální setkání těchto subjektů
s ekonomickými rady v rámci každoročních pravidelných setkání.
Důležitým prvkem v rámci celého projektu bylo zapojení EGAP v pozici pojišťovny úvěrového
financování. Pro financující banky bývají projekty VaVaI a priori vysoce rizikové, neboť je u nich vyšší
nejistota nesplacení úvěru. Toto riziko umožňuje překlenout právě pojištění EGAP, které v rámci
pojištění, tzv. předexportního financování, umožňuje krýt až 80 % zmíněného rizika. Paralelně s tímto
mechanismem lze v rámci financování řešit rovněž pojištění odkupu pohledávek či pojištění
dodavatelsko - odběratelského úvěru.
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Komercializace projektů VaVaI naráží v České republice na absenci prostředníka, který by dokázal
propojit oblast VaVaI s oblastí komerce. V rámci pilotního ověřování způsobu komercializace se
realizační tým řídil pravidlem learning by doing se zaměřením na zkoumání různých cest, jak dojít
k optimálnímu výsledku.
Z pilotního ověřování byly zjištěny následující poznatky:
●

většina projektů s největším komerčním potenciálem byla realizována řešiteli z řad
soukromých společností,

●

v některých případech již výzkumné instituce, v podobně soukromých společností, měly
nalezeného i zahraničního partnera a uvítaly zejména pomoc s financováním,

●

zástupci výzkumných institucí zpočátku měli vůči projektu nedůvěru, kterou se podařilo
překonat až podrobnějšími informacemi a sdělením, že projektu se účastní i EGAP,

●

odezva na oslovení prostřednictvím elektronické komunikace byla prakticky nulová,

●

na EGAP a TA ČR se obrátila po prezentaci projektu na konferenci soukromá společnost s tím,
že hledá již realizované výsledky výzkumu v oblasti její činnosti,

●

objevil se spontánní zájem výzkumných institucí o zapojení do pilotního ověřování, aniž by
byly aktivně oslovovány či byly uvedeny v seznamu institucí a realizovaných projektů, které
byly zvažovány při výběru,

●

zásadní význam má:
o propojení a vytvoření „sítí“ všech partnerů v nastaveném systému podpory
exportu, vytvoření sítí všech členů pracovní skupiny jak na nejvyšší manažerské
úrovni, tak na pracovní úrovni,
o stanovení pravidelných termínů jejich setkávání,
o trpělivá osobní komunikace s potenciálními partnery – nositeli výzkumných
projektů.

Do pilotního ověřování bylo zařazeno celkem osm výzkumných projektů. Z nich se jeden případ
podařilo dokončit do stadia podpisu pojistné smlouvy EGAP (Lešikar), další tři jsou rozjednány v rámci
pojistných příležitostí (Crytur, Conteg, Pure Bohemia). U dvou případů se podařilo alespoň propojit
výzkumnou sféru s komerčním sektorem, což může vést ke spolupráci v budoucím období (SPUR,
Balkancar). U posledních dvou případů se nepodařilo z důvodu neaktivity řešitele či nezájmu
komerčního sektoru tyto případy dále řešit (Česká hlava, Glass Service).
V rámci systémového ukotvení se doporučuje navázat na činnost vytvořené pracovní skupiny, přičemž
struktura pracovní skupiny by měla být otevřená pro další subjekty, které mohou mít zájem
o spolupráci. Zároveň se doporučuje zakotvit tuto aktivitu systémově pod plánované Poradenské
centrum TA ČR. Výběr projektů by měl probíhat jednou ročně, zasedání skupiny čtyřikrát ročně.
Každoročně by měla být zpracována výroční zpráva a rozeslán dotazník s ověřením spokojenosti ze
strany řešitelů.
Vzhledem ke zkušenostem z pilotního ověřování se za důležitou součást projektu považuje prezentace
a medializace - jak řešitelských projektů, tak i informací o pilotním projektu. Ve vztahu k odborné
veřejnosti (subjekty v oblasti VaVaI, firmy, exportéři) se doporučuje komunikovat principy samotného
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projektu a také informovat o rozpracovaných projektech. Ve vztahu k širší veřejnosti by se mělo jednat
o již realizované projekty, které se podařilo zrealizovat až do uzavření pojistné smlouvy.
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1. Export výsledků VaVaI
VIZE: Podpořit výsledky VaVaI, aby know-how zůstalo v České republice
MISE: Podpořit komercializaci státem podpořeného VaVaI

1.1. Proč podporovat export výsledků VaVaI
Ekonomika České republiky vyniká svou průmyslovou orientací. Podle údajů Světové banky1 z roku
2013 tvoří podíl průmyslu na hrubém domácím produktu (HDP) v ČR 36,7 %, což bylo nejvíc ze všech
sledovaných států Evropské unie (dále EU). Soukromý i veřejný sektor investuje do výzkumu
a experimentálního vývoje (dále VaV) prostředky srovnatelné s ostatními zeměmi EU. Dle údajů
Českého statistického úřadu tvořil podíl výdajů na VaV v České republice v roce 2013 1,9 % HDP
(v roce 2014 2,0 % HDP), průměr za EU28 byl v roce 2013 1,91 % HDP (Mana, M. Na výzkum a vývoj
dáváme už více než Evropská unie, STATISTIKA&MY, 10/2015).
Přesto se v mezinárodním obchodě České republice nedaří dostat z pozice pasivního subdodavatele
ostatních zemí (zejména Německa) a posunout se výše v rámci hodnotových řetězců. Podrobnější
rozbor je k dispozici například ve Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro roky 2012 2020. Další pokračování stávajícího trendu může znamenat zpomalení potenciálního růstu ekonomiky
i omezení udržitelného rozvoje. Jedním z klíčových prvků pro posun k vyšší přidané hodnotě je větší
využívání VaVaI ve firemní, tedy v aplikační sféře.
Jako slabá místa v rámci stávajícího systému státní podpory VaV ukazují na:
●

roztříštěnost podpory aplikovaného výzkumu (z části vyřešeno vznikem TA ČR v roce 2009),

●

dotační způsob financování,

●

malý důraz na komercializaci výstupů (nedostatečné motivační prvky pro spolupráci
výzkumné a podnikatelské sféry, včetně financování výzkumných projektů, absence
prostředníka mezi výzkumnou a komerční sférou).

Pilotní projekt má za cíl přispět ke zvýšení podílu komercializace výstupů VaV. Jedná se přitom
o pilotní pokus, jehož cílem není nahrazovat činnosti jiných institucí aktivních v oblasti VaV ani
zasahovat do jejich institucionálního postavení. Záměrem je vyzkoušet metody podpory
komercializace a na základě výsledků navrhnout metodiku podpory exportu výsledků VaV.
Ve stručnosti lze shrnout důvody pro realizaci tohoto projektu následovně:


nedostatečná komercializace aplikovaného výzkumu;



potřeba zvýšit přidané hodnoty exportu České republiky;



lze využít jako model finančně návratných nástrojů (úvěr + pojištění).

1 http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value

-last&sort=asc
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Výhody pro jednotlivé účastníky projektu (výzkumná instituce, exportér, stát) jsou uvedeny na
následujícím obrázku.
Obrázek 1: Výhody a nevýhody pro jednotlivé účastníky projektu (výzkumná instituce, exportér, stát)

Výzkumná instituce2
●

Kromě získaných dotací obdrží výzkumná instituce další finanční prostředky na již realizovaný
výzkum.

●

Bude moci navázat dlouhodobější spolupráci s exportérem, který si následně může rovnou
objednávat smluvní výzkum.

Exportér3:
●

Exportér získá pojištěný úvěr na aplikaci nové inovace do výroby, což zvýší jeho
konkurenceschopnost na globálním trhu.

●

Může navázat dlouhodobější spolupráci s výzkumnou organizací.

Stát:
●

Export produktů s vyšší přidanou hodnotou znamená dodatečný výběr daní a vyšší odvody do
veřejných rozpočtů. Zároveň může navázaná spolupráce mezi výzkumnou institucí a firmami
vést ke snížení tlaků na státní dotační financování provozu a projektů výzkumných institucí.
Poslední fáze podpory v podobě pojištění exportního úvěru navíc může být
samofinancovatelná (vybrané pojistné kompenzuje případné pojistné události).

2 Výzkumnou

institucí je myšlena obecně instituce, která získala finanční podporu od státu bez ohledu na svou právní formu.

3 Termín

exportér je v dalším textu občas nahrazován termínem firma či výrobce. V určitých případech může být výzkumná
instituce a exportér jeden subjekt (viz dále).
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S podporou exportu VaV počítá rovněž Národní program reforem, který je každoročně předkládán
Evropské komisi (popisuje zejména způsoby naplňování cílů Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění4 v rámci koordinace hospodářských politik jednotlivých
členských států).

1.2. Cíl projektu a klíčové aktivity 6
Cílem projektu Zefektivnění činností TA ČR je zefektivnit poskytování podpory VaVaI ze strany TA ČR,
ale i dalších organizací veřejné správy, posílit odborné kapacity organizací veřejné správy v oblasti
VaVaI, posílit chápání významu aplikovaného VaVaI a jeho výsledků pro další rozvoj České republiky
a do budoucna i sjednotit způsoby a podmínky poskytování podpory VaVaI.
Cílem realizace klíčové aktivity 6 je zefektivnit poradenské služby TA ČR ve všech fázích - idea, tvorba
výzkumných projektů, aplikace výstupů VaVaI v praxi, podpora využití a exportu výsledků VaVaI)
a ověření nově nastavených poradenských služeb. Součástí nově budovaného poradenského centra
pro TA ČR by mělo být i specifické poradenství, včetně podpory exportu.
Cílem dílčí aktivity zaměřené na podporu exportu výsledků VaV je propojení výzkumných institucí
s komerčním sektorem (komercializace), zachování know-how v České republice (zabránění
prodeje do zahraničí) a pomoc s financováním komercializace. Vedlejším cílem je následné snížení
tlaku na veřejné zdroje v oblasti VaV (částečné nahrazení soukromými prostředky). Dalším
vedlejším cílem je ověření využití návratných finančních nástrojů v oblasti VaV (financování
komercializace je prováděno prostřednictvím pojištění předexportních a exportních úvěrů).

1.3. Státní podpora VaVaI v České republice
KONCEPČNÍ A
STRATEGICKÝ RÁMEC

Aktualizace Národní
politiky výzkumu,
vývoje a inovací
České republiky na
léta 2009 až 2015
s výhledem do roku
20205

VĚCNÉ
ZAMĚŘENÍ

Podobu systému VaVaI určují tzv. základní dokumenty. Jedná se zejména o:

Národní priority
orientovaného
výzkumu,
experimentálního
vývoje a inovací6

4

Vytváření podmínek pro rozvoj vysoce kvalitního a produktivního výzkumného
systému.
Proces šíření a využívání znalostí, rozvoj inovačních aktivit podniků a vytvoření
stabilního, efektivního a strategicky řízeného systému VaVaI.
Cílem: do roku 2020, aby Česká republika byla zemí, ve které bude vysoká
a dlouhodobě udržitelná životní úroveň občanů založená na pevných základech
konkurenceschopnosti.
Platné na období do roku 2030 s postupným plněním.
Šest prioritních oblastí, 24 podoblastí s celkovým počtem 170 konkrétních cílů.
Řeší rozdělení výdajů na VaVaI ze státního rozpočtu na jednotlivé oblasti a definuje
období, kdy budou prováděna hodnocení plnění a aktualizace priorit.

Sdělení Komise: Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, KOM(2010) 2020

Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020
schválená usnesením vlády č. 294 ze dne 24. dubna 2013
5

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválené usnesením vlády č. 552 ze dne
19. července 2012
6
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LEGISLATIVNÍ
RÁMEC7
FINANČNÍ
RÁMEC

Státní rozpočet
VaVaI

HODNOTÍCÍ
RÁMEC

Zákon č. 130/2002
Sb., o podpoře
výzkumu, vývoje
a inovací, ve znění
pozdějších předpisů

Hodnocení VaVaI

Klíčový zákon k podpoře VaVaI.
Nabyl účinností dne 1. července 2002, do listopadu 2015 změněn celkem 13 zákony
a připravují se další novely.
Prováděcími předpisy zákona je nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním
systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které vyjmenovává údaje
jednotlivých částí informačního systému. Dále se jedná o nařízení vlády č. 71/2013
Sb. podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Celkovou výši výdajů rozpočtových kapitol stanoví vláda na návrh Rady pro
výzkum, vývoj a inovace (dále RVVI).
RVVI připravuje návrh státního rozpočtu na základě § 35 odst. 2 písm. k) a l) zákona
č. 130/2002 Sb.
Příprava metodiky pro hodnocení výsledků výzkumných organizací nebo výsledků
ukončených výzkumných programů.

INFORMAČNÍ RÁMEC

Informační systém
VaVaI (dále IS VaV)

ANALYTICK
Ý RÁMEC

RVVI připravuje metodiku v souladu s § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb.

např. Analýza stavu
výzkumu, vývoje
a inovací v České
republice

Zajišťuje shromažďování, zpracování a poskytování údajů o VaVaI podpořených
z veřejných prostředků.
Cíle a obsah stanoveny nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zvláštními právními předpisy
a Provozním řádem IS VaVaI.
Úlohu správce a provozovatele IS VaVaI plní RVVI dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona
č. 130/2002 Sb.
Zákon č. 130/2002 Sb. v § 35, odst. 2 písm. g) ukládá RVVI zpracování pravidelných
ročních analýz a hodnocení stavu VaVaI v České republice a jejich srovnání se
zahraničím. Aktuální verzi za rok 2014 vzala vláda na vědomí dne 30. září 20158.

Zdroj: www.vyzkum.cz

7

Mezi další důležité zákony patří:
1. Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2. Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů
3. Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných
institucích
4. Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů
5. Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
6. Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace
7. Statut Grantové agentury ČR
8. Statut TA ČR

8

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014
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1.4. Pokytovatelé podpory v oblasti VaVaI
Obrázek 2: Poskytovatelé podpory v oblasti VaVaI

Zdroj: TA ČR
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2. Státní podpora exportu v České republice
Ke zvýšení přidané hodnoty v rámci hodnotových řetězců je třeba více využívat výsledky VaV
exportéry z České republiky, k čemuž má napomoci tento materiál. Z tohoto důvodu je státní podpoře
exportu v České republice věnována samostatná kapitola.

2.1. Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 20209
Státní podpora exportu je v České republice vymezena Exportní strategií České republiky pro období
2012 - 2020. Jejím cílem je prosadit pozitivní změny v ekonomice České republiky a zvýšit
konkurenceschopnost České republiky. Tento dokument vychází z poměrně velké závislosti České
republiky na trzích EU a vzhledem k tomu, že Česká republika patří (při celosvětovém srovnání)
k zemím s vysokým poměrem vývozu k hrubému domácímu produktu, je cílem Exportní strategie
České republiky pro období 2012 až 2020 diverzifikovat exportní cíle a otevřít českým exportérům
nové trhy mimo EU.
Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 je postavena na třech pilířích:
zpravodajství pro export, rozvoj exportu a podpora obchodních příležitostí. Skládá se ze základních 12
projektů. Projekty jsou realizovány sérií konkrétních opatření, jejichž cílem je zefektivnit podporu
exportu. Na jednotlivé pilíře a projektové karty navazuje Akční plán pro export a internacionalizaci,
jehož předmětem je organizační zajištění implementace exportních karet a jejich vzájemné vazby.

2.2. Další strategické dokumenty
Výchozím dokumentem pro zpracování Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020
byla Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na období let 2012 – 202010, jejímž hlavním
cílem je posunout Českou republiku mezi 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa. Tato strategie
obsahuje kapitolu věnující se východiskům proexportní strategie. V ní je mimo jiné zmíněna důležitost
koordinace a spolupráce institucí, které se věnují exportu.
Dalším materiálem, který se věnuje oblasti podpory exportu, je Koncepce podpory malých a středních
podnikatelů na období let 2014 až 202011. Strategickou prioritou č. 3 této koncepce je Podpora
internacionalizace malých a středních podniků. V rámci této priority je zmíněno, že jednou z hlavní
překážek mezinárodních aktivit malých a středních podniků je nedostatek zdrojů a kontaktů,
které by je upozornily na vhodné obchodní příležitosti, potenciální partnery a mezery na
zahraničních trzích.

9

Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 schválena usnesením vlády č. 154 ze dne 14. března 2012

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na období let 2012 – 2020 schválena usnesením vlády č. 713 ze dne
27. září 2011
10

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020 schválena usnesením vlády č. 923 ze dne
12. prosince 2012
11
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2.3. Poskytovatelé podpory exportu v České republice
Tabulka 1: Poskytovatelé podpory exportu v České republice
Vzájemná spolupráce MPO a MZV při podpoře exportu po revizi exportní strategie → výsledkem je smluvně
zakotvená koordinace ekonomické diplomacie České republiky.

MPO a MZV

Rámcová dohoda MZV - MPO12 stojí na základních pilířích - Jednotné zahraniční síti, Klientském centru,
společném vzdělávání a Katalogu služeb státu.

KLIENTSKÉ
CENTRUM

Klientské centrum kromě exportních konzultací nabízí celou řadu služeb, jako
např. příprava na obchodní jednání, kterou zajišťuje celá Jednotná zahraniční síť.
Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě a zahraničních kanceláří Agentury CzechTrade
zprostředkovává služby ve více než 90 zemích světa.
Sídlo v Agentuře CzechTrade v Praze, k dispozici specialisté z MZV i agentury CzechTrade

SPOLEČNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ

Připravuje odborníky se znalostmi a dovednostmi, umožňujícími efektivně
a kompetentně přispívat k prosazování zájmů exportérů z České republiky v zahraničí,
posilovat mezinárodní spolupráci firem a celkově zvyšovat objem exportu.

MAPA
GLOBÁLNÍCH
OBOROVÝCH
PŘÍLEŽITOSTÍ13

Cílem je pomoci identifikovat perspektivní možnosti uplatnění podniků z České
republiky na zahraničních trzích. Dokument si klade za cíl přiblížit současným
i potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních
teritorií.

Agentura CzechTrade na podporu exportu je podřízená MPO. Jejím cílem je usnadnit firmám rozhodování
o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji
firmy v zahraničí, malým a středním firmám pomáhá zpřístupnit i vzdálené trhy.

CZECHTRADE

Odpovídá za fungování a rozvoj jednotného informačního portálu pro vývozce a za poskytování informací
o exportních příležitostech.
Poskytuje prostory a vytváří zázemí pro činnost Klientského centra.
Řídí zahraniční kanceláře CzechTrade, jejichž zaměstnanci jsou součástí ekonomického týmu příslušných
vedoucích zastupitelských úřadů.
Zajišťuje regionální síť kontaktů pro vývozce v regionech České republiky, služby exportního vzdělávání pro
podnikatele, provoz sdíleného informačního systému SINPRO a především služby B2B pro malé a střední
podniky v zahraničí a další služby prostřednictvím sítě svých zahraničních kanceláří.
Základní součástí informační sítě pro podnikatele a exportéry je portál CzechTrade (www.BusinessInfo.cz).
Exportéři na něm naleznou důležité teritoriální informace o exportních obchodních příležitostech,
i o zahraničním zastoupení České republiky v dané zemi i nástroje pro vyhledávání exportních příležitostí14.
Zdroj: www.mpo.cz, www.BusinessInfo.cz, www.mzv.cz

Rámcová dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí o zásadách spolupráce při
zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky podepsané dne 26. června 2014
12

13

Mapa globálních oborových příležitostí 2014/2015

http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/zpravodajstvi-pro-export/informacni-servis/vyhledavacpotencialu-firemniho-exportu.html
14
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SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
ČR

Nestátní dobrovolná nepolitická organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele České republiky.
Největší zaměstnavatelský svaz, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy.
Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády s cílem vytvoření optimálních podmínek
pro dynamický rozvoj podnikání v České republice a hájit společné zájmy svých členů.
SP ČR dále hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů České republiky v evropských
a mezinárodních organizacích.
Prostřednictvím organizování zahraničních misí (B2B, G2G) významným způsobem podporuje vývoz z České
republiky do zahraničí.
(Zdroj: www.spcr.cz)
Zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění.
Podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává
Agrární komora České republiky).
Jejím posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívající
k rozvoji podnikání v České republice, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
Zahraniční zastoupení má ve své působnosti Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii.
(Zdroj: www.komora.cz)
Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) byla vytvořena HK ČR, SP ČR a Konfederací
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a hájila české podnikatelské zájmy před
a po vstupu České republiky do EU v Bruselu.
K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu MPO a to prostřednictvím agentury CzechTrade.

CEBRE

Co nabízí:


podporu a pomoc podnikatelům v problematice EU a informování podnikatelů o legislativní činnosti EU
v jejich oboru,



zastupování českých podnikatelských organizací u evropských podnikatelských asociací,



poskytování informačních a asistenčních služeb českým podnikatelům.

Zastoupení poskytuje podnikatelsky významné informace o nové evropské legislativě a podpůrných
programech EU, nabízí firmám školení a odborné stáže v Bruselu pro jejich pracovníky, umožňuje prezentaci
a reklamu firmy, zajišťuje pracovní schůzky u orgánů EU. Na zakázku zajišťuje cílený monitoring
připravovaných předpisů EU o podnikání, podpoře malých a středních podniků a dalších vybraných oborů.
(Zdroj:
http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/zahranicni-zastoupeni/cebre-ceskapodnikatelska-reprezentace-pri-eu/)
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MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA
- NÁRODNÍ VÝBOR MEZINÁRODNÍ
OBCHODNÍ KOMORY V ČR
ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH
PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR

Mezinárodní obchodní komora (dále ICC z angl. International Chamber of Commerce) je celosvětovou
obchodní organizací, která reprezentuje podniky všech sektorů ze všech koutů světa.
Zahrnuje globální síť více než 6 mil. firem, obchodních komor a podnikatelských sdružení ve více než 130
zemích světa.
Národní výbory, které jsou ustaveny v nejvýznamnějších světových centrech, společně se svými členy
koordinují svou činnost a zabezpečují, aby byla věnována pozornost jejich zájmům a aby stanoviska ICC byla
sdělena jejich vládám.
ICC má jedinečnou pravomoc vytvářet pravidla pro mezinárodní obchod. Přestože jsou pravidla dobrovolná
(nemají legislativní povahu), jsou respektována a využívána v každodenní práci, a proto se stala jedním
z nejdůležitějších pilířů mezinárodního obchodu.
(Zdroj: www.icc-cr.cz/cs)
Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podnikatele a živnostníky i jejich organizace z celé
republiky a vytváří rovněž systematickou podporu pro malé a střední exportéry.
Reprezentuje zájmy více než 260 tis. podnikatelských subjektů a svoje hlavní aktivity koncentruje do pěti
pilířů: Rodinná firma, Fandíme řemeslu, Svou cestou, Malý obchod a Podnikavá žena.
Pomocí programu Exportní podpora Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR významně podporuje
český export, dále prostřednictvím:


časopisu TRADENEWS (včetně elektronické verze www.iTRADENEWS.cz.),



Mezinárodního inkubátoru pro malé firmy v New Yorku,



vzděláváním malých a středních exportérů + ve spolupráci s CzechTrade, vytvořeno několik
specializovaných kurzů, které jsou přednášeny zástupcům MSP, stejně tak i pracovníkům MZV a MPO.

FINANČNÍ PODPORA EXPORTU

(Zdroj: www.amsp.cz)
EGAP je akciová společnost plně vlastněná státem. Česká republika svá akcionářská práva
vykonává prostřednictvím Ministerstva financí, MPO, MZV a Ministerstva zemědělství, řídí se
zákonem o pojišťovnictví a zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní
podporou.

EGAP

EGAP je zaměřen zejména na pojišťování rizika nesplácení vývozních úvěrů, za které zahraniční
odběratelé nakupují české zboží a služby → jedná se zejména o bankovní úvěry, zajišťující
financování vývozu velkých investičních celků, energetických, strojních a technologických
zařízení nebo dopravních staveb a investic.
Ve většině případů se jedná o úvěry poskytované odběratelům v rozvojových zemích, kde je
z teritoriálních a komerčních příčin riziko nezaplacení vyšší než v zemích vyspělých.

FINANČNÍ
PODPORAEXPORTU

(Zdroj: www.egap.cz)
Česká exportní banka (dále ČEB) je bankovní institucí státní podpory vývozu, která poskytuje
vývozní úvěry a další služby související s exportem.

ČEB

ČEB doplňuje nabídku komerčních bank o financování vývozních operací, které vyžadují
dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech pro vývozce jinak nedosažitelných.
Rozšiřuje možnosti českých exportérů, zvláště v rychle rostoucích ekonomikách zemí se značným
potenciálem, ale také vysokou mírou rizika. Příjemcem podpořeného financování může být
vývozce, tj. právnická osoba se sídlem v České republice, či jeho zahraniční odběratel.
(Zdroj: www.ceb.cz)
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2.4. Příklad modelu státní podpory exportu – Spolková republika Německo
Tato kapitola je zaměřena na jednu ukázkovou státní podporu exportu ze zahraničí. Byla vybrána
Spolková republika Německo, které v oblasti státní podpory exportu patří ke světovým lídrům,
a zároveň je hlavním partnerem České republiky v zahraničním obchodu (do Spolkové republiky
Německa směřuje přibližně třetina exportu z České republiky, který je často zprostředkovaně
reexportován do celého světa).
EXPORT VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO
Státní podpora exportu Spolkové republiky Německa je založena na třech pilířích:


Německá diplomatická zastoupení v cizině,



Německé hospodářské komory v zahraničí,



Spolková agentura pro zahraniční hospodářství
NĚMECKÁ
DIPLOMATICKÁ
ZASTOUPENÍ V CIZINĚ

Politický doprovod a zprostředkování.
Vytváření informačních propojení.
Poradenství, zprostředkování informací.

NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY V ZAHRANIČÍ

Rozsáhlá síť zahraničních obchodních komor, hospodářských delegátů a reprezentantů
→ zastřešující organizací Německý sněm obchodních a průmyslových komor.
Efektivní podpora exportu – propojením Spolkového ministerstva
a technologií, průmyslových obchodních komor a hospodářských svazů.

SPOLKOVÁ AGENTURA
PRO ZAHRANIČNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ (BFAI)

hospodářství

Publikuje analýzy zaměřené na jednotlivá odvětví.
Shromažďuje a poskytuje informace o světových trzích.
Aktualizace informací zajištěna existencí asi 100 specialistů.

Zdroj: www.businessinfo.cz, www.cianews.cz
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3. Metodologie
Aktivita zaměřená na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje byla založená na konceptu learning
by doing, tedy zkoumání různých možností v rámci pilotního ověřování. Konkrétní kroky projektu byly
následující:








Nominování členů do pracovní skupiny
o

Vybrány instituce, které mohou pomoci s komercializací výsledků VaV v oblasti
exportu: TA ČR, EGAP, MPO, MZV, CzechTrade, CzechInvest, SP ČR, HK ČR, AMSP,
Mezinárodní obchodní komora.

o

Pracovní skupina byla otevřená i pro další zájemce na základě jejich žádosti (později se
přidala Vysoká škola ekonomická v Praze a Česká exportní banka).

o

Nominace konkrétních členů (osob) byla provedena na základě přímého oslovení
(zkušenost EGAP a TA ČR s konkrétními zaměstnanci). Pokud nebylo možno
postupovat touto cestou, bylo osloveno vedení dané instituce, které následně člena
nominovalo.

Výběr výzkumných projektů
o

Kritéria pro výběr projektů: projekt byl již ukončen, byl podpořen z prostředků
státního rozpočtu (TA ČR či jiný poskytovatel podpory) a má reálný výstup ve formě
patentu či užitného vzoru.

o

Databáze pro výběr: IS VaV, Informační systém Patriot

o

Postup při výběru: ohodnocení zaměstnanci sektorových služeb na základě kritérií
unikátnosti řešení a možností komercializace (známky 1-5), následně pracovní skupina
provedla totožné hodnocení.

o

Zprůměrováním hodnocených známek bylo určeno pořadí, prvních pět nejlepších bylo
osloveno.

Správa projektů
o

Na počátku oslovení dálkovými prostředky (telefon a e-mail), po prvotní komunikaci
uskutečněno osobní setkání.

o

Pokud řešitel výzkumného projektu souhlasil se zapojením do projektu, byly
diskutovány možnosti spolupráce (pomoc s hledáním partnera v České republice či
v zahraničí).

o

V případě řešení části financování již probíhala komunikace EGAP s řešitelem přímo
(TA ČR získávala průběžné informace od zástupce EGAP v pracovní skupině).

Prezentace projektu
o

Prezentace byla plánovaná až na konci projektu, kdy byly očekávány již uzavřené
případy na základě prezentace úspěšných příběhů, které mohou zaujmout pozornost
široké i odborné veřejnosti.
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o



Prezentace byla v gesci TA ČR a EGAP. Ostatní členové pracovní skupiny o svých
případných mediálních aktivitách v této oblasti museli nejdříve informovat TA ČR
a EGAP.

Metodika
o

Metodika je založena na zkušenostech z pilotního ověřování a systémově zakotvuje
tento projekt do aktivit TA ČR.

o

Metodika zohledňuje také připomínky získané z interních připomínek TA ČR, oponenta
(společnosti Deloitte) a od členů pracovní skupiny.
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4. Průběh pilotního ověřování
Při komercializaci projektů VaV chybí v České republice prostředník, který by dokázal propojit oblast
VaV s oblastí komerce (úspěšné propojení je spíše výjimkou). Z tohoto důvodu se realizační tým v
rámci pilotního ověřování způsobu komercializace řídil pravidlem learning by doing, zaměřil se tedy i
na zkoumání různých cest, jak dojít k optimálnímu výsledku.
Na začátku pilotního ověřování (od listopadu 2014 – viz příloha č. 1 - Harmonogram) bylo sestaveno
výchozí schéma spolupráce a byla navržena pracovní skupina.
Obrázek 3: Schéma navržené spolupráce

TA ČR / Pracovní skupina
TA ČR vytipuje projekty
aplikovaného výzkumu,
které již byly podpořeny, a
mají tržní potenciál, který
nebyl dosud využit

Odběratel + exportér
+ banka
Exportér čerpá úvěr na
výrobu a nákup know-how a
zahraniční odběratel na
nákup, poté postupně platí
za odběr a úvěry jsou
spláceny

EGAP /
CzechTrade /
Pracovní skupina
Vytipují se možní
exportéři, kteří by mohli
tyto výsledky výzkumu
aplikovat ve výrobě pro
export

Exportér + banka
Pokud dojde k dohodě mezi
výzkumnou institucí a
exportérem, a existuje
smluvní poptávka ze
zahraničí, může se přistoupit
ke konstrukci financování

TA ČR
TA ČR kontaktuje výzkumné
organizace a exportéry, a
zorganizuje vzájemná
jednání (účastnit se mohou
dle pokročilosti vyjednávání
i další členové pracovní
skupiny)

Exportér / MZV /
CzechTrade
Exportér ve spolupráci s
MZV a MPO (CzechTrade)
zjišťuje zahraniční poptávku
a konkrétního odběratele

Zdroj: vlastní zpracování autorů

V pracovní skupině pro export výsledků VaV (dále pracovní skupina) jsou zastoupeny instituce, které
se měly projektu účastnit (v závorce je uvedena stěžejní funkce ve skupině):


TA ČR - výběr projektů, organizační záležitosti,



EGAP - pojištění exportního úvěru,



MPO - garant exportní politiky,



MZV - vyhledávání zahraničních odběratelů,



CzechTrade - vyhledávání zahraničních odběratelů,



CzechInvest - výběr projektů,



SP ČR - vyhledávání exportérů,
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HK ČR - vyhledávání exportérů,



AMSP ČR - vyhledávání exportérů,



Mezinárodní obchodní komora - výběr projektů,



Vysoká škola ekonomická v Praze - výběr projektů,



ČEB - potenciální financující instituce.

Personální složení pracovní skupiny je uvedeno v příloze č. 2.
Jednotlivé kroky jsou popsány níže společně s popisem zjištění, na která realizační tým při přípravě
narazil. Vzhledem ke snaze vyvozovat ze zjištěných skutečností obecnější závěry jsou odkazy na
konkrétní řešitele/firmy/exportéry minimalizovány. Individuální popis rozpracovanosti výzkumných
projektů zařazených do pilotního ověřování je uveden v příloze č. 4 tohoto dokumentu.

4.1. Vytipování pilotních projektů
Ve spolupráci s pracovní skupinou byla stanovena stěžejní kritéria pro výběr projektů.
Projekty VaV k zařazení do projektu podpory exportu musely splňovat tato tři jasně definovaná
kritéria:
1) projekty podpořené z prostředků státního rozpočtu (ať už prostřednictvím TA ČR, či jiného
poskytovatele z veřejného sektoru),
2) projekty úspěšně ukončeny (tzn. mají výstup v podobě patentu, užitného vzoru apod.
využitelný pro komercializaci),
3) mít komerční potenciál pro úspěch na zahraničním trhu.
Důvodem jejich výběru byl omezený časový horizont aktivity (aby byly výsledky dosažitelné do data
konce aktivity) a zároveň snaha o zvýšení efektivity dříve vynakládaných prostředků státu.
Jako výchozí seznam byly zvoleny ukončené projekty podpořené TA ČR. Počítalo se s tím, že pokud by
byl identifikován v průběhu pilotního ověřování jiný projekt vhodný pro zařazení, bude možné jej do
projektu rovněž zařadit. Samotný výběr proběhl ve třech krocích:
1. Metodik TA ČR realizačního týmu klíčové aktivity 6 vytvořil širší seznam projektů vhodných
pro zařazení do pilotního ověřování. Pro vyhledání projektů byl využit IS VaV a interní
databáze TA ČR (Informační systém Patriot).
2. Seznam 20 projektů byl zaslán k posouzení zaměstnancům sektorových služeb, kteří projekty
posoudili z odborného hlediska, podle oborů a možnosti uplatnění konkrétních výsledků VaV
v zahraničí, a přiřadili projektům body 15, kde 1 byla nejlepší známka. Na základě požadavku
pracovní skupiny bylo doplněno kritérium unikátnosti daného výsledku VaV a také byl seznam
projektů rozšířen o výsledky typu užitný/průmyslový vzor, prototyp, ověřená technologie.
3. Pracovní skupina pro export výsledků VaV sestavila pořadí. Hodnocení pracovní skupiny bylo
prakticky totožné s hodnocením pracovníků úseku sektorových služeb. Na základě tohoto
hodnocení bylo vybráno prvních sedm projektů pro pilotní testování.

Strana 22/47

Obrázek 4: Pořadí hodnocených projektů
Č.

Předkladatel

Nazev vlastnika patentu nebo vzoru Typ výsledku VaV

Název projektu
Fotoaktivní nanovláknitá struktura s
antimikrobiálními vlastnostmi a způsob její
přípravy

1

SPUR a.s., Zlín

SPUR a.s., Zlín/Centrum organické
chemie, s.r.o.

patent

2

ASIO, spol. s r.o.

ASIO, spol. s r.o.

F/U - Užitný vzor Zařízení pro čištění odpadní vody

3

VŠCHT - Ústav struktury a
Ústav struktury a mechaniky hornin
mechaniky hornin AVČR, v. v. i. AV ČR
GLASS SERVICE, a. s

4

Univerzita Palackého v Olomouci /
Přírodovědecká fakulta

5

CRYTUR, spol. s r.o.

6

CONTEG, spol. s r.o., CZECH REPUBLIC; CONTEG, spol. s r.o., ČVUT v Praze,
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Fakulta strojní

F/P - Průmyslový
Datové rozvaděče
vzor

7

VŠCHT

F/U - Užitný vzor Separace a rafinace kovového india

patent

Způsob čeření skloviny odstřeďováním

Univerzita Palackého v Olomouci

patent

Způsob bezkontaktní detekce absolutní polohy
pohybujícího se předmětu s využitím jevu
koherenční zrnitosti a zařízení k provádění
tohoto způsobu

CRYTUR, spol. s r.o.

patent

Scintilační detekční jednotka pro detekci
elektronů, iontů a fotonů sendvičové struktury

VŠCHT

Důvodem výběru relativně malého vzoru pilotních projektů byl požadavek zaměstnavatelských svazů
(SP ČR) upřednostnit kvalitu před kvantitou. Zástupci komerčního sektoru vyzvali TA ČR a EGAP
k výběru pouze několika výsledků výzkumu, aby zbytečně nedocházelo k tříštění kapacity. Zároveň byl
pilotní projekt otevřený i pro další výzkumné projekty, pokud se aktivně na TA ČR či EGAP obrátili
jejich řešitelé, a splňovaly kritéria pro zařazení (takto byly posléze doplněny případy Lešikar,
Balkancar a Česká hlava).
Následovalo oslovení řešitelů výzkumných projektů, zda mají o zařazení do pilotního projektu zájem.
Řešitelům byl nejprve zaslán informační e-mail a následně byli zkontaktováni telefonicky (viz model
oslovení příloha č. 3). Následně byly výzkumné instituce osobně navštíveny metodikem TA ČR
a zástupcem EGAP. V této fázi bylo zjištěno, že ve většině případů byly řešiteli či spoluřešiteli
soukromé firmy, které mají samy zájem o komercializaci produktů. Z toho vyplynulo následující:
●

Pokud by byl samotný řešitel exportérem, lze vynechat článek pilotního ověření spočívající
v propojování výzkumné instituce a exportéra.

●

Pokud soukromá výzkumná instituce (privátní firma) hledala partnera v České republice
(exportéra), nebyla překážkou „jazyková bariéra“ vědeckého prostředí a oblasti komerčního
trhu.
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●

Důležitým poznatkem je nutnost osobní konzultace. V opačném případě spolupráce nevedla
k potřebnému cíli.
4.1.1. Hledání exportérů

Dalším krokem bylo nalezení partnerů na tuzemském trhu, kteří by mohli odkoupit know-how či
získat licenci od podpořených výzkumných institucí. Z individuálních rozhovorů s řešiteli projektů
TA ČR vyplynulo, že ne všechny společnosti potřebují tohoto prostředníka - některé byly schopny
exportovat samy. Z tohoto důvodu byli členové pracovní skupiny vyzváni (zejména zástupci HK ČR,
SP ČR a AMSP ČR), aby pomohli s vyhledáním partnerů pro ty řešitele, kteří o tuto službu měli zájem.
Členové pracovní skupiny (zejména tedy zástupci podnikatelských svazů a komor) oslovili svou
členskou základnu prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem a zveřejněním na webových
stránkách) s informacemi o VaV projektech, které by mohly využít při své podnikatelské činnosti.
Bohužel tato cesta se ukázala jako nepříliš úspěšná. Důvodem byla zřejmě přílišná obecnost informací
zaslaných příjemci.
V reakci na tento průběh byl v červnu 2015 realizován seminář pod záštitou SP ČR, na který byly
sezvány členské firmy těchto institucí dle odvětvového klíče (byly osloveny pouze firmy, kterých se
daný výzkum tematicky týkal). Na semináři měli řešitelé projektů TA ČR možnost prezentovat své
výstupy a diskutovat technické i obchodní otázky svých projektů. Této možnosti využila polovina
z řešitelů pilotních projektů.
4.1.2. Hledání zahraničních odběratelů
Za účelem vyhledání potenciálních zahraničních partnerů (odběratelů) byli v rámci pracovní skupiny
účastni zejména zástupci CzechTrade a MZV. Z hlediska informačních zdrojů byla užitečná také Mapa
oborových příležitostí. Hledání zahraničních odběratelů v případech, kde řešitelé či exportéři
požadovali pomoc v rámci projektu, se uskutečnila ve stejném dni jako výše uvedený seminář
s firmami. SP ČR v daný den uspořádal individuální setkání těchto subjektů s ekonomickými rady
v rámci každoročních pravidelných setkání, která MZV organizuje v Praze.
Vzhledem k úspěšnosti takového kroku se doporučuje zařadit setkání s ekonomickými rady do
pravidelných aktivit podpory exportu výsledků VaV.
4.1.3. Financování pilotních projektů
Důležitým prvkem v rámci celého projektu bylo zapojení EGAP v pozici pojišťovny úvěrového
financování. Pro financující banky totiž bývají projekty VaV a priori vysoce rizikové, neboť je u nich
vyšší nejistota nesplacení takového úvěru. Toto riziko umožňuje překlenout právě pojištění EGAP,
které v rámci pojištění tzv. předexportního financování umožňuje krýt až 80 % tohoto rizika.
Navrženou konstrukci financování popisuje následující obrázek.
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Obrázek 5: Konstrukce financování pilotních projektů

Zdroj: vlastní zpracování autorů

Jednotlivé kroky financování byly navrženy následovně:
1. Úvěrující banka uzavírá úvěrovou smlouvu s exportérem na náklady spojené s nákupem
výsledku VaV a aplikací ve výrobě (úvěr poskytnut na bilanci exportéra).
2. Banka poskytne úvěr.
3. EGAP uzavře pojistnou smlouvu s úvěrující bankou.
4. Exportér uzavírá smlouvu s odběratelem ze zahraničí (je odkládací podmínkou pro vznik
pojištění EGAP).
5. EGAP inkasuje pojistné.
6. Exportér uzavírá smlouvu o nákupu výsledku VaV (v rámci nákupu je možné objednat také
dodatečný smluvní výzkum – lze hradit z bankovního předexportního úvěru).
7. Exportér uhradí výzkumné organizaci výsledky VaV.
8. Výzkumná organizace převádí výsledky VaV na exportéra (buď kompletně, nebo pouze práva
ve formě licence) – exportér na základě nich upravuje svou výrobu.
9. Exportér vyváží své výrobky dlužníkovi.
10. Dlužník hradí za dodané výrobky exportérovi.
11. Exportér hradí výzkumné organizaci „success fee“ (aby měla výzkumná organizace motivaci ke
zdárnému průběhu případu).
12. Exportér splácí úvěr bance.
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Vedle uvedeného mechanismu na pojištění předexportního úvěru lze v rámci financování řešit rovněž
pojištění odkupu pohledávek či pojištění dodavatelsko-odběratelského úvěru (tedy jinými slovy
pomoci s financováním také zahraničnímu odběrateli).

4.2. SWOT analýza
Jelikož projekt na podporu exportu aplikovaných výsledků VaV je v České republice nový, byla na
začátku zpracována SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). Nebylo
přitom možné se inspirovat ani v zahraničí, neboť řešitelům projektu nebylo známo, že by byl podobný
projekt realizován rovněž v zahraničí. Dotazem na Bernskou unii (která globálně sdružuje státní
proexportní instituce typu ECAs - z angl. Export Credit Agencies) obdržel řešitelský tým pouze dílčí
informace o proexportní podpoře projektů v oblasti VaV pro nadnárodní firmy, které operují na území
několika států. O podobném projektu, jako v rámci klíčové aktivity 6, řešitelský tým nicméně nezískal
informace.
Výsledky SWOT analýzy jsou uvedeny na následujícím obrázku.
Obrázek 6: SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 Nový projekt, který může znamenat významnou
pomoc při komercializaci státem podpořeného
VaV.
 Zájem všech zúčastněných stran (exportérů,
výzkumných institucí, státu) na zdárném průběhu
projektu.
 Vysoké multiplikační efekty do ekonomiky v
případě úspěšného exportu.
 Posouvání struktury exportu České republiky do
vyšších hodnotových řetězů.
 Relativně nízké náklady na realizaci projektu.
 Otevření cesty pro nové formy státní podpory VaV
(pojištění EGAP lze zařadit mezi nedotační způsob
podpory).
 Rozšíření povědomí
podpořeného VaV.

o

výsledcích

 Dosud nevyzkoušený koncept.
 Častá komunikační bariéra mezi výzkumnými institucemi a
soukromým sektorem.
 Zástupci jednotlivých zúčastněných institucí spolupracovali
na projektu nad rámec svých standardních pracovních
povinností.
 Počáteční nedůvěra výzkumných institucí při nabídce účasti v
projektu.
 Pilotní ověření bylo zaměřeno pouze na několik málo
projektů, takže hrozilo, že se v konečném důsledku nepodaří
ani jeden úspěšně dokončit.
 Odezva soukromé sféry bez osobní komunikace je nízká.

státem

 Know-how zůstane v České republice – nevyváží se
patenty, ale výsledky produkce založené na
výzkumu
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PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

 Rostoucí ekonomika České republiky vede firmy k
větším investicím, včetně oblasti VaV.

 Podpořený pilotní projekt pojištěním EGAP nakonec dopadne
pojistnou událostí, což odradí účastníky dalších projektů.

 Stabilizace geopolitické mezinárodní situace
povede k dalšímu rozvoji exportu České republiky.

 Další vyhrocení geopolitické mezinárodní situace povede k
útlumu exportních příležitostí.

 Německá iniciativa Průmysl 4.0 povede k růstu
poptávky po VaV ze strany českých průmyslových
firem (často dceřiné firmy německých společností).

 Pokud nedojde k spuštění Poradenského centra TA ČR, bude
chybět hlavní článek dalšího pokračování projektu.

 Omezení objemu dotačního způsobu financování v
oblasti VaV v příštích letech povede k poptávce po
alternativních finančních nástrojích (včetně
úvěrového pojištění).

 Zpřísnění pravidel ze strany EU a OECD (z angl. Organisation
for
Economic
Co-operation
and
Development)
u podpořeného
financování
v
oblasti
pojištění
předexportních úvěrů může zkomplikovat další průběh.

4.3. Výsledky pilotního ověřování
Vzhledem k omezenému časovému rozsahu aktivity (listopad 2014 až listopad 2015) nelze plně
vyhodnotit všechny poznatky zjištěné z pilotního ověření. Níže je nicméně uveden stav, který odpovídá
zjištěným skutečnostem na konci realizace projektu. Ty jsou zasazeny do časového kontextu průběhu
projektu a jsou vždy zvýrazněny.
Vytipování výzkumných projektů z databáze TA ČR se uskutečnilo bez výraznějších komplikací. Na
užším výběru projektů se podíleli jak zaměstnanci TA ČR, zapojení do klíčové aktivity 6, tak členové
pracovní skupiny pro export výsledků VaV. Z výběru projektů vyplynulo, že:
●

většina projektů posouzených jako ty s největším komerčním potenciálem byly realizovány
řešiteli z řad soukromých společností, pouze menší část z nich měla jako hlavní řešitele či
spoluřešitele státní či veřejnoprávní instituci (převážně vysokou školu).

Stát by se tedy neměl vzdávat podpory firem v oblasti VaV či tuto podporu omezovat, neboť jejich
schopnost komercializace takových výstupů je zpravidla vyšší než u veřejných či státních institucí.
Následné kontaktování výzkumných institucí se uskutečnilo bez potíží. Z podrobnějších diskusí
vyplynulo, že:
●

v některých případech již výzkumné instituce v podobě soukromých společností měly
nalezeného i zahraničního partnera a uvítaly zejména pomoc s financováním prostřednictvím
pojištění EGAP.

Většina řešitelů přitom o možnosti pojištění EGAP (zejména pro kontrakty menšího objemu) vůbec
nevěděla. To potvrzuje nutnost prezentovat projekt navenek a jedná se o důležitý prvek osvěty mimo
jiné právě mezi řešiteli projektů VaV.
V jednom případě byli zástupci TA ČR a EGAP osloveni řešitelem s dotazem, zda je účast v pilotním
projektu bezplatná. Ostatně i u ostatních řešitelů bylo zjištěno, že:
●

zástupci výzkumných institucí zpočátku měli vůči projektu nedůvěru, kterou se podařilo
překonat až podrobnějšími informacemi a sdělením, že projektu se účastní i EGAP.

Nejproblematičtější byla následující část pilotního ověřování - hledání partnerů/exportérů pro
výzkumné instituce, které zároveň nebyly privátní firmou (tedy zejména veřejné vysoké školy) nebo
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nebyli schopny být zároveň exportéry výsledných produktů. V rámci prezentace na pracovní skupině
byli požádáni zástupci podnikatelských svazů – SP ČR, HK ČR a AMSP, aby distribuovali mezi své
členské základny informace o výzkumných projektech, pro které byly hledáni partneři z řad exportérů.
Nicméně projektový tým zjistil, že:
●

odezva na oslovení prostřednictvím elektronické komunikace byla ve všech podnikatelských
svazech nulová.

Příčinou mohly být omezené časové možnosti zástupců těchto institucí v pracovní skupině, malá
podpora vedení instituce či nevhodná forma oslovení firem.
Z tohoto důvodu byl ve spolupráci se SP ČR uspořádán seminář pro zájemce z řad českých firem,
popsaný v kapitole 4.1.1. Pro řešitele to byla vítaná příležitost představit technické a obchodní aspekty
svých výzkumných projektů. Zájem o tuto akci byl velký. Uvedená cesta se ukázala jako mnohem
efektivnější. Kladně byla řešiteli hodnocena i skutečnost, že ve stejný den měli možnost diskutovat
o komercializaci projektů s ekonomickými rady.
Další zajímavý poznatek z průběhu pilotního testování byl, že:
●

na EGAP a TA ČR se obrátila samotná firma s tím, že shání již realizované výsledky VaV
v oblasti její činnosti.

To znamená, že se z hlediska pilotního ověřování jednalo o opačný směr řešení - nejdříve poptávka od
firmy a následně hledání výsledků VaV. Tento poznatek, spolu s poptávkou výzkumných institucí (viz
dále), mluví ve prospěch ukotvení projektu pod plánované Poradenské centrum TA ČR, na které by se
tyto firmy mohly obracet.
V průběhu pilotního ověřování řešitelský tým rovněž narazil také na:
●

zájem výzkumných institucí o zapojení v pilotním ověřování, aniž by byly ze strany
řešitelského týmu aktivně oslovovány či byly uvedeny v seznamu projektů, které řešitelský
tým zvažoval při výběru.

Na základě výše uvedených skutečností se řešitelský tým rozhodl pilotní ověřování neuzavírat pouze
na úzký seznam předem vybraných výzkumných projektů, ale částečně jej rozšířit právě o tyto
případy.
Jednotlivé výzkumné projekty v rámci pilotního ověřování byly na konci projektu v různých fázích
komercializace (viz příloha). Některé byly stále ve fázi hledání partnera v České republice, jiné již byly
ve fázi konstrukce exportního financování. Rychleji přitom byly rozpracovány z pochopitelných
důvodů případy, kde výzkumná instituce byla zároveň exportérem a ještě rychleji ty, kde si zároveň
dokázal exportér sám vyhledat zahraničního partnera a měl tedy problémy pouze s financováním.
Pro plné vyhodnocení pilotního ověřování bude nutné získat ještě více časového odstupu, nicméně již
nyní lze na základě výše uvedeného vyhodnocení sestavit metodiku, jak projekt systémově ukotvit,
a pracovat s ním nad rámec tohoto pilotního ověřování. Vyhodnocení má v podstatě dvě části – první je
bezprostřední (zjišťování silných a slabých stránek procesu) a druhé je s časovým odstupem (úspěšné
zakončení projektu v podobě splacení pojištěného úvěru – může trvat i několik let).
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V rámci pilotního ověřování byla rovněž na úrovni diskuse EGAP s TA ČR otevřena otázka pokračování
projektu v oblasti užší spolupráce na financování. Zatím pouze na obecné úrovni byl diskutován model
založený na „zajištění“ EGAP ze strany TA ČR.
Financování by tedy probíhalo tak, že by EGAP byl zapojen již na začátků projektů podpořených TA ČR.
Pokud by takový projekt měl poptávku ze zahraničí, EGAP by mohl pojistit banku, která by projekt
financovala.
Pokud by nakonec projekt nedopadl dobře z důvodu teritoriálně-komerčních rizik, náklady by hradil
EGAP, pokud by to bylo z důvodu absence výsledků výzkumné části, hradila by náklady TA ČR. Takový
postup by znamenal úlevu na cash-flow TA ČR a samofinancovatelnost úspěšných projektů. Zároveň by
se zvýšil tlak na komercializaci výsledků VaV. Tento postup nicméně nebyl testován, a musel by být
ověřen mimo rámec této aktivity.

4.4. Ověření splnění cílů aktivity
Cíle aktivity byly v rámci pilotního ověřování splněny následovně:


propojení výzkumných institucí s komerčním sektorem – ve dvou případech výzkumných
projektů se toto podařilo, v ostatních případech byly pro další spolupráci vytvořeny podmínky,



zachování know-how v České republice – v případu Lešikar se podařilo zabránit rizikům, že by
vlivem nemožnosti komercializace bylo know-how (patent) prodáno do zahraničí,



komercializace – v jednom případě byla podepsána pojistná smlouva s EGAP a řešitel získal
finanční prostředky na komercializaci svých výsledků VaV, další 3 případy jsou ve fázi
pojistných příležitostí,



snížení tlaku na veřejné zdroje – lze očekávat, že minimálně část z dalších VaV aktivit bude mít
řešitel u případu výše možnost hradit ze zisků z komercializace,



využití návratných finančních nástrojů v oblasti VaV – potvrdilo se, že lze využít kombinaci
úvěr + úvěrové pojistné na tuto oblast.
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5. Metodika
Tato kapitola je stěžejní částí dokumentu. Na základě předpokladů prostředí VaV v České republice
a podpory exportu (kapitoly 2 a 3) a zejména zjištění z průběhu pilotního ověřování (kapitola 5) je
níže uveden návrh systémového zakotvení způsobu podpory exportu výsledků VaV financovaných
z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím exportérů z České republiky.
Metodika popisuje v dané chvíli nejlepší možný způsob řešení podpory, jejímž cílem je maximalizovat
výstupy (kvalita a objem podpořených výzkumných projektů) a minimalizovat náklady (cílem je co
největší využití stávajících kapacit zúčastněných stran). V průběhu dalšího pokračování projektu se
mohou některá doporučení změnit na základě nových skutečností ovlivňující výstupy či vstupy.
V takovém případě se doporučuje na nová zjištění pružně reagovat a přizpůsobit uvedeným
skutečnostem i metodiku. Věcný záměr musí mít vždy přednost před formálním zpracováním.
Důvodem je obecný princip zajistit co nejlepší efektivnost, ale také to, že se jedná o nový projekt, který
může zaznamenat ještě další vývoj.

5.1. Struktura spolupráce zúčastněných stran
Pilotní ověřování prokázalo smysluplnost spolupráce v rámci pracovní skupiny pro export výsledků
VaV (pracovní skupina) tvořené zástupci výzkumných institucí, státní správy, financujících subjektů
a podnikatelských svazů. V rámci systémového ukotvení se tedy doporučuje navázat na tuto
spolupráci, přičemž struktura pracovní skupiny by měla být otevřená pro další subjekty, které by měly
zájem o spolupráci (například zástupci neziskového sektoru zabývající se oblastí VaV).
Pracovní skupina by se měla scházet v intervalu přibližně 1x za Q. Předmětem jednání pracovní
skupiny by mělo být zejména:
●

vyhodnocování běžících projektů,

●

výběr nových projektů pro zařazení (podpořených v dřívější fázi TA ČR či jinou státní institucí),

●

vyhledávání partnerů výzkumným institucím z řad tuzemských firem/exportérů,

●

vyhledávání zahraničních odběratelů.

Organizátorem jednání pracovní skupiny by měla být TA ČR, která by tento projekt zařadila pod
činnosti nově budovaného Poradenského centra TA ČR.
Role klíčových členů pracovní skupiny a náplň jejich činností:
●

TA ČR - předvýběr nových projektů pro zařazení, komunikace s dalšími institucemi VaV
(např. Centra pro transfer technologií), kontaktování výzkumných institucí, organizační
záležitosti.

●

EGAP - kontaktování výzkumných institucí (podání konkrétnějších informací o možnosti
financování), pojištění předexportního a případně exportního úvěru.

●

ČEB – jeden z možných poskytovatelů úvěru.

●

SP ČR, HK ČR, AMSP, Mezinárodní obchodní komora - užší výběr nových projektů pro
komercializaci, vyhledávání partnerů z řad firem pro výzkumné instituce.
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●

CzechTrade, MZV - užší výběr nových projektů pro komercializaci, vyhledávání zahraničních
odběratelů.

●

CzechInvest, Vysoká škola ekonomická z Praze – posuzování vybraných projektů, vlastní
iniciativa při hledání projektů, které by byly vhodné pro export výsledků VaV.

Zároveň by se všichni členové pracovní skupiny (nejen výše uvedení) měli podílet na prezentaci
projektu mezi odbornou i širokou veřejností. Jak se v průběhu pilotního ověřování prokázalo, již pouhá
prezentace vyvolala zájem ze strany výzkumných institucí i firem o zařazení do projektu.
Konkrétní kroky:
 zachovat stávající složení pracovní skupiny (+ možnost rozšíření o instituce, které projeví zájem),
 činnost pracovní skupiny bude zaštiťovat Poradenské centrum TA ČR,
 dodatečné nominace provádět cestou přímého oslovení konkrétní osoby (pokud nelze, obrátit se
na vedení institucí se žádostí o nominaci),
 jednání pracovní skupiny přibližně 1x za Q.,
 pracovní skupina bude provádět odečet postupu jednotlivých vybraných projektů a při novém kole
výběru projektů (viz níže) bude provádět ohodnocení,
 členové pracovní skupiny budou pomáhat při komercializaci – zejména pomoc s hledáním
partnerů na domácím (exportní firmy) a zahraničním trhu (koneční odběratelé), a také
s financováním (EGAP a ČEB).
Obrázek 7: Projektový cyklus

Zdroj: vlastní zpracování autorů
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5.2. Výběr projektů
Zkušenosti z pilotního ověřování ukázaly, že se vedle výběru projektů určených ke komercializaci ze
strany TA ČR a následně pracovní skupiny, objevily i případy, kdy výzkumné instituce nabídly své
projekty k zařazení. Z tohoto důvodu se doporučuje postupovat dvěma směry:
●

pokračovat ve výběru výzkumných projektů z databáze TA ČR a dalších státních institucí
(např. MPO, doporučení center transferu technologií či dalších),

●

zařadit projekty, se kterými se na pracovní skupinu či její členy (nebo Poradenské centrum
TA ČR) obrátí samotné výzkumné instituce.

Při rozhodování o zařazení výzkumného projektu do finálního výběru je nutné zvážit, zda účast
v projektu bude mít pro řešitele reálný přínos.
U první možnosti se osvědčilo, když TA ČR předběžně vybral větší skupinu projektů vhodných ke
komercializaci. Pracovníci úseku sektorových služeb TA ČR připravili slovní i bodové hodnocení
projektů v seznamu, který byl předložen pracovní skupině k vyhodnocení. Pracovní skupina má
následně vodítko pro vlastní vyhodnocení. Každému projektu se přisoudí číselná hodnota odpovídající
známce 1-5. Z kapacitních důvodů se doporučuje nezařazovat v rámci jednoho setkání (1x za Q.) do
podrobnější diskuse více než pět projektů. V případě druhé možnosti nelze dopředu definovat, o kolik
projektů se bude jednat. Zkušenosti z pilotního ověřování ukázaly, že to byla ani ne polovina vůči
předem vybraným projektům. To se však může změnit v případě rozsáhlejší medializace a prezentace
projektu odborné a široké veřejnosti.
Obrázek 8: Schéma výběru a následné správy zařazených projektů

Zdroj: vlastní zpracování autorů
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Konkrétní kroky:
 výběr nových projektů provádět 1x ročně (dle rozpracovanosti stávajících projektů),
 výběr provádět z databáze IS VaV a databází TA ČR a MPO, podmínkou je, že výzkumné projekty již
byly ukončeny, získaly podporu státu a mají reálný výstup (typově patent, užitný vzor, prototyp,
poloprovoz),
 ze širšího seznamu provést prvotní výběr zaměstnanci sektorových služeb TA ČR, kteří zároveň
provedou ohodnocení výzkumných projektů na základě kritérií: unikátnost řešení a schopnost
komercializace (známky 1-5),
 následně provedou ohodnocení také členové pracovní skupiny (rovněž známkou 1-5),
 prostým průměrem bude získáno pořadí projektů, prvních pět bude vybráno – pokud některý
řešitel odmítne účast, postupuje se dále v pořadí.

5.3. Správa vybraných projektů
Vybrané výzkumné projekty budou spravovány obdobně jako v průběhu pilotního ověřování. Pokud
jsou výzkumné projekty vybrány pracovní skupinou, budou osloveny výzkumné instituce ze strany
TA ČR a EGAP. Vzhledem k dosavadním zkušenostem se doporučuje navštívit výzkumnou instituci
osobně v jejím sídle. Při tomto postupu projektový tým zaznamenal nejsilnější zpětnou vazbu. Pokud
se na pracovní skupinu či její členy přímo obrátí výzkumné instituce, lze postupovat obdobně či využít
vzdálenou komunikaci vzhledem k tomu, že výzkumné instituce již velkou část informace získaly
z jiných zdrojů (například z prezentace na konferenci).
Pro vybrané projekty se navrhuje, aby se prostřednictvím podnikatelských svazů hledali vhodní
partneři z řad firem/exportérů. Komunikace prostřednictvím elektronických prostředků se
neosvědčila, proto se doporučuje využít organizovaného semináře, na kterém by měly výzkumné
instituce možnost představit svá technická řešení firmám. Organizátorem by měl být opět SP ČR.
Semináře by se konaly jednou ročně.
V případě, že se podaří nalézt pro výzkumnou instituci partnera na tuzemském trhu, či je výzkumná
instituce zároveň potenciálním exportérem, přistoupí se k pomoci s hledáním zahraničního
odběratele. Tuto úlohu plní v rámci pracovní skupiny zejména CzechTrade a MZV. Doporučuje se
přitom využít následující možnosti:
●

Mapa globálních oborových příležitostí připravená MZV s MPO.

●

Konzultace v rámci Klientského centra (provozováno MPO a MZV).

●

Konzultace s CzechTrade.

●

Konzultace konkrétních odběratelů se zástupci CzechTrade a obchodními rady v zahraničí (na
jejich každoročním setkání v Praze).

V rámci tohoto projektu se podařilo na předběžné bázi domluvit, že CzechTrade pro subjekty účastné
tohoto projektu nabídne slevu ze svých placených služeb. Prvotní indikaci (zejména teritoriálních
možnosti) je přitom CzechTrade schopen poskytnout bezplatně.
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Pokud se podaří nalézt zahraničního partnera, může se přistoupit k financování projektu, které by
mělo odpovídat obdobnému postupu jako v případě pilotního ověřování. Postup při financování
podpořených projektů zobrazuje následující schéma.
Obrázek 9: Schéma financování

(Zdroj: vlastní zpracování autorů)

Konkrétní kroky:
 vybrané řešitele zkontaktovat osobně v místě jejich sídla zástupcem TA ČR a EGAP – vysvětlit
možnosti spolupráce, získat informace o jejich případných požadavcích,
 informovat průběžně pracovní skupinu a komunikovat zejména se zaměstnavatelskými svazy
(hledání exportéra) a CzechTrade + MZV (hledání zahraničního odběratele),
 uspořádat vždy v červnu seminář se SP ČR, na kterém budou moci řešitelé prezentovat své
výsledky členům svazu (oslovení firem, které se zároveň zabývají daným odvětvím),
 po semináři spoluorganizovat individuální schůzky s českými rady (termín dle organizace
společného setkání ekonomických radů v České republice ze strany MZV),
 pravidelně kontaktovat řešitele s dotazy, jak spolupráce probíhá (frekvence individuální dle typu
projektu),
 financování řešit ze strany obchodního úseku EGAP, financující bankou může být prakticky
jakákoliv banka na českém trhu (primární doporučení: oslovit svou „domovskou“ banku).

5.4. Vyhodnocování projektů včetně zpětné vazby
Vyhodnocování projektů by mělo probíhat jak u případů, které se podařilo přivést do úspěšného
konce, tak u případů, které z nějakého důvodu nedopadly úspěšně (nenalezení českého/zahraničního
partnera či nedohoda na technických a obchodních podmínkách). Na základě tohoto vyhodnocení by
měl být upraven přístup jednotlivých zúčastněných institucí, případně samotná metodika.
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Průběžné vyhodnocování projektů bude probíhat v pracovní skupině, systémové dopady budou
zhodnoceny zejména v rámci Poradenského centra TA ČR, pod které bude další pokračování projektu
zařazeno. Vzhledem k úzké spolupráci s EGAP budou případné úpravy metodiky konzultovány také se
zástupcem EGAP.
Všechny vybrané projekty by rovněž měly být evidovány v databázi s průběžnou aktualizací z důvodu
existence jednotného přehledu a případného kvantitativního vyhodnocování.
Jednou ročně by měla být vyhotovena výroční zpráva, ve které by bylo uvedeno, kolik projektů bylo
hodnoceno, kolik jich postoupilo do dalších hodnotících kol a kolik se jich podařilo zrealizovat. Tato
zpráva bude distribuována zástupcům zúčastněných institucí v pracovní skupině či dalším osobám
z těchto institucí (nejvhodnějším způsobem distribuce je na seminářích, konferencích apod.). Zároveň
bude řešitelům zaslán dotazník spokojenosti s nabídnutou službou.
Konkrétní kroky:
 zaslání dotazníku po jednom roce od zařazení řešitele do projektu a provedení jeho vyhodnocení
(viz příloha č. 5),
 individuální komunikace s řešiteli,
 každoroční vypracování výroční zprávy o postupu v jednotlivých projektech.

5.5. Ověřování metodiky
Konečný termín pilotního ověřování v rámci klíčové aktivity 6 projektu Zefektivnění činností TA ČR
byl prodloužen z konce srpna 2015 do konce listopadu 2015. Z toho důvodu bylo na období září až
listopad 2015 zařazeno do projektu ověřování metodiky. Toto ověřování spočívalo v realizaci druhého
kola výběru projektů přesně dle postupu uvedeného v této metodice.
Zároveň po diskusi se SP ČR bylo naplánováno oslovení členských firem prostřednictvím dotazníků, ve
kterých by uvedli své preference ohledně vybíraných případů. Jedná se o reakci na zjištěnou
zkušenost, že firmy nemají často povědomí o státem podpořených projektech, i když by pro jejich
podnikatelskou činnost mohly znamenat vysoký přínos.
Konkrétní kroky:
 každoročně provést revizi metodiky a případně upravit metodické kroky s ohledem na zjištěnou
praxi
 oslovit členské firmy zaměstnavatelských svazů s dotazy na poptávku po výsledcích výzkumu a
vývoje

5.6. Prezentace projektu
Vzhledem ke zkušenostem z pilotního ověřování se za důležitou součást projektu považuje prezentace
a medializace. Ve vztahu k odborné veřejnosti (subjekty v oblasti VaV, firmy, exportéři) se doporučuje
jak komunikace principů samotného projektu, tak informace o rozpracovaných projektech. Ve vztahu
k širší veřejnosti by to měly být již realizované projekty, které se podařilo přivést do úspěšného
závěru. Úspěšné případy totiž mohou pomoci při následném šíření povědomí o projektu.
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Mezi cesty, které lze v rámci prezentace projektu využít, lze zařadit např.:
●

konference (zejména Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně),

●

prezentace pro výzkumné instituce a firmy,

●

tiskové zprávy,

●

tiskové konference,

●

webové stránky zúčastněných institucí,

●

newsletter podnikatelských svazů,

●

články v odborném tisku,

●

informování v rámci aktivit Poradenského centra TA ČR.

Konkrétní kroky:
 při podpisu nové pojistné smlouvy informovat prostřednictvím tiskového sdělení,
 informovat průběžně o projektu prostřednictvím odborných článků,
 prezentovat vývoj projektu a vybrané případy na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (na
akcích TA ČR a EGAP),
 případné dotazy zodpovídat pracovníky Poradenského centra TA ČR.

5.7. Harmonogram dalšího postupu
AKTIVITA

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

x

x

x

x

x

x

Nové kolo výběru projektů

x

x

Oslovení firem s dotazníkem o jejich poptávce

x

x

Konečné vyhodnocení projektů, finalizace metodiky
Jednání PS na nejvyšší úrovni na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně + tisková konference
Pokračování projektů, které ještě nedospěly do fáze financování

Rozeslání dotazníku spokojenosti

14. 9.

x

x

x
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6. Seznam použitých zkratek
AMSP

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

CEBRE

Česká podnikatelská reprezentace při EU

ČEB

Česká exportní banka

EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

EU

Evropská unie

HK ČR

Hospodářská komora České republiky

IS VaV

Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZV

Ministerstvo zahraničních věcí

Pracovní skupina

Pracovní skupině pro export výsledků VaV

Projekt
TA ČR

Zefektivnění

činností

Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování
odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

TA ČR

Technologická agentura České republiky

VaVaI

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

VaV

Výzkum a experimentální vývoj
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Příloha č. 1: Harmonogram pilotního ověřování
2014
11
Setkání
pracovní
skupiny pro export VaV

X

Výběr projektů

X

Kontakty
s
a exportéry

řešiteli

2015
12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

10
X

X

X
X

X

11

X

X
X

Vyjednávání, uzavírání
smluv

X

X

X

X

X

X

X

X

Vypracování metodiky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Informování odborné
veřejnosti a PR
Rozeslání dotazníku

X
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Příloha č. 2: Jmenný seznam členů pracovní skupiny pro export výsledků VaV
Pracovní skupina pro export výsledků výzkumu a vývoje
Ing. David Havlíček, Ph.D.

EGAP

poradce GŘ/tajemník skupiny

Ing. Petr Martásek

EGAP

ředitel odboru

Ing. Rut Bízková

TA ČR

předsedkyně TA ČR

MVDr. Milena Vicenová

TA ČR

vedoucí aktivity KA6

Mgr. Martina Houdková

TA ČR

metodik KA 6

Mgr. Kateřina Veselíková

TA ČR

právník

Mgr. Josef Mudra

MPO

pracovník oddělení

PhDr. Ing. Petr Kaiser

MZV

zvláštní zmocněnec pro vědu a technologie

Ing. Martin Hlavnička

CzechTrade

exportní konzultant

Doc. Ing. Jiří Krechl, CSc.

CzechInvest

ředitel pro R&D

Ing. Pavla Břečková. Ph.D.

AMSP

místopředsedkyně

Mgr. Pavel Fára

SP ČR

zástupce ředitele

Mgr. Matěj Urban M.Sc

ICC

poradce místopředsedy

Mgr. Jiří Hansl

HK ČR

ředitel odboru

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

VŠE

výzkumný pracovník

Ing. Petr Križan

ČEB

ředitel odboru
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Příloha č. 3: Model oslovení majitelů průmyslových vzorů
Telefonické oslovení:

Dobrý den,
volám Vám z TA ČR a dovoluji si Vás oslovit jako majitele patentu s názvem xxx. V TA ČR jsme
momentálně zahájili aktivitu, která by měla pomoci s dalším uplatněním výsledků výzkumu, v ideálním
případě jejich uplatnění v zahraničí.
Můžeme Vám rovněž nabídnout spolupráci s důležitými institucemi například s Ministerstvem
zahraničních věcí, Hospodářskou komorou ČR, CzechTrade apod.
Měl byste/Měla byste o takovou spolupráci zájem?
Pokud ano, rádi Vám zašleme veškeré informace prostřednictvím e-mailu.

Navazující oslovení e-mailem:

Vážený pane ….,
v návaznosti na náš telefonický rozhovor uskutečněný dne .... si Vás dovoluji oslovit jako majitele
patentu xxx s nabídkou zapojení do projektu Technologické agentury ČR Zefektivnění činností TA ČR,
konkrétně do jeho aktivity zabývající se podporou exportu výsledků výzkumu a vývoje.
Rádi bychom Vám nabídli spolupráci při uplatnění Vašeho patentu, při eventuálním hledání vhodného
výrobce Vašeho produktu a při jeho následného exportu do zahraničí s garancí EGAP.
Nabízíme Vám spolupráci nejen s Technologickou agenturou ČR, ale také s dalšími institucemi,
například s Ministerstvem zahraničních věcí, Hospodářskou komorou ČR, CzechTrade apod.
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Příloha č. 4: Aktuální stav projektů a vyhodnocení pilotáže
Smyslem pilotního ověřování bylo zjistit různé alternativní přístupy k naplnění cílů aktivity.
Z pilotního ověřování byly zjištěny následující poznatky:
●

většina projektů s největším komerčním potenciálem byla realizována řešiteli z řad
soukromých společností,

●

v některých případech již výzkumné instituce v podobně soukromých společností měly
nalezeného i zahraničního partnera a uvítaly zejména pomoc s financováním,

●

zástupci výzkumných institucí zpočátku měli vůči projektu nedůvěru, kterou se podařilo
překonat až podrobnějšími informacemi a sdělením, že projektu se účastní i EGAP,

●

odezva na oslovení prostřednictvím elektronické komunikace byla prakticky nulová,

●

na EGAP a TA ČR se obrátila po prezentaci projektu na konferenci soukromá společnost s tím,
že hledá již realizované výsledky výzkumu v oblasti její činnosti,

●

objevil se spontánní zájem výzkumných institucí o zapojení v pilotním ověřování, aniž by byly
aktivně oslovovány či byly uvedeny v seznamu institucí a realizovaných projektů, které byly
zvažovány při výběru.

Do pilotního ověřování bylo zařazeno celkem 8 výzkumných projektů. Z nich 1 případ se podařilo
dokončit ve smyslu podpisu pojistné smlouvy EGAP (Lešikar), další 3 jsou rozjednány v rámci
pojistných příležitostí (Crytur, Conteg, Pure Bohemia). U dvou případů se podařilo alespoň propojit
výzkumnou sféru s komerčním sektorem, což může vést ke spolupráci v budoucím období (SPUR,
Balkancar). U posledních dvou případů se nepodařilo z důvodu neaktivity řešitele či nezájmu
komerčního sektoru tyto případy posunout (Česká hlava, Glass Service).
Kvantitativním dopady případů Lešikar:


uzavření pojistné smlouvy na krytí úvěru v hodnotě přibližně 15 mil. Kč,



díky této referenci má již společnost Lešikar indikativní nabídky v celkové hodnotě 250 mil. Kč,



jenom kontrakty kryté pojistnou smlouvou EGAP pomohou vytvořit či udržet v České republice
35 pracovních míst a přinesou do veřejných rozpočtů přibližně 8 mil. Kč na odvodech a daních,



know-how zůstalo v České republice a nehrozí možný prodej do zahraničí.

Přínosem zapojení řešitelů do aktivity TA ČR nicméně není pouze finální krok v podobě podpisu
úvěrové a pojistné smlouvy o financování komercializace jejich výstupů. Přínosem samotným je
rovněž navázání kontaktů mezi výzkumnou sférou a komerčním sektorem. Nejpřínosnější se z tohoto
pohledu ukázala organizace semináře pod záštitou SP ČR, na kterém měli možnost řešitelé prezentovat
své výstupy firmám. Z tohoto kontaktu nemusí vzejít konkrétní výstup okamžitě po semináři, nicméně
navázání kontaktů může vést k úspěšné spolupráci v budoucím období.
Následující tabulka shrnuje aktuální stav rozpracovaných projektů (jejichž řešitelé projevili zájem
o účast).
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Aktuální stav projektů
Řešitelé

Název projektu

SPUR a.s., Zlín

Fotoaktivní nanovláknitá struktura Propojení
s
Českou
s antimikrobiálními vlastnostmi a vodohospodářskou aliancí, zájem
způsob její přípravy
o nalezení výrobce i exportéra,
účast na semináři SP ČR

Vysoká škola chemicko technologická - Ústav
struktury a mechaniky hornin Akademie věd
České republiky, v. v. i. - GLASS SERVICE, a. s

Způsob
čeření
odstřeďováním

CRYTUR, spol. s r.o.

CONTEG, spol. s r.o., CZECH REPUBLIC; ČVUT

Vysoká škola chemicko technologická/Pure
Bohemia

Lešikar, a.s.

Česká hlava/Akademie věd ČR

Balkankar/České vysoké učení technické

Aktuální stav

skloviny Komunikace s firmou, Glass
service, doporučeno obrátit se na
Vysoké
škole
chemickotechnologické → pro potřeby
projektu
poskytnut
materiál
s dalšími projekty, zpracovány
pracovníky sektorových služeb - tři
s
komerčním
potenciálem,
kontaktována kontaktní osoba →
bez reakce
Scintilační detekční jednotka pro Zejména z kapacitních důvodů
detekci elektronů, iontů a fotonů firmy
aktuálně
není
zájem
sendvičové struktury
o zapojení, předběžná indikace
exportu do Indické republiky
Datové rozvaděče
Spolupráce CONTEG s EGAP,
indikace exportu
do
Ruské
federace a Republiky Kazachstánu,
podpora formou pojištění odkupu
pohledávek, účast na semináři
SP ČR
Separace a rafinace kovového india Spolupráce s Pure Bohemia,
schůzky
ohledně
exportních
příležitostí do Australského svazu
(chemické čištění odpadních kovů
města Melbourne) – zahájeno
jednání o pojištění v EGAP, účast na
semináři SP ČR
Snímače otáček
Nejpokročilejší spolupráce – případ
s uzavřenou pojistnou smlouvou,
byl prezentován na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně
Čištění bioplynu
Spolupráce i přes komunikaci
s oběma
stranami
zatím
nenavázána – projekt dosud není
připraven pro komercializaci
Vývoj elektrických vozidel/výzkum Obě strany se domluvily na
v oblasti bateriových pohonů
spolupráci ohledně vývoje pohonu
komunálního
vozidla,
zatím
v rámci výrobků v České republice
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Příloha č. 5: Dotazník spokojenosti s poradenskou službou
1. Jak pro Vaši instituci byla přínosná spolupráce na projektu Podpora exportu výsledků výzkumu
a vývoje? (na škále 1-7, kde 1 je nejnižší přínos a 7 je největší přínos)
2. Jak byste ohodnotil přístup ke spolupráci ze strany TA ČR? (na škále 1-7, kde 1 je nejhorší a 7 je
nejlepší)
3. Co konkrétně považujete na spolupráci na tomto projektu za nejpřínosnější? Jaké další přínosy
měla spolupráce pro Vaši instituci?
4. Co Vaší instituci naopak v rámci této aktivity chybělo? Kde byste uvítali větší pomoc?
5. Obdržel jste veškeré potřebné informace včas a v patřičné kvalitě? Pokud ne, které informace Vaší
instituci chyběly nebo byly poskytnuty nepřesně či pozdě?
6. Další poznámky, komentáře, návrhy na vylepšení
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