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Informace o projektu
Projekt Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací
a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
(dále projekt) doplňuje portfolio projektů Technologické agentury ČR (dále TA ČR), které napomohou
ke zvýšení efektivity a kompetencí TA ČR při vynakládání veřejných prostředků na podporu výzkumu,
vývoje a inovací (dále VaVaI).
Projekt byl rozdělen do 3 úrovní v rámci 7 klíčových aktivit projektu, které dohromady tvoří
komplexní systém efektivního poskytování podpory VaVaI prostřednictvím TA ČR:
•
•
•

Úroveň vnitřního prostředí je zaměřena na procesy TA ČR - především nové analytické metody
hodnocení VaVaI a řízení oponentů.
Úroveň partnerského prostředí cílí na efektivnější fungování činnosti s vazbami na partnery orgány státní správy a samosprávy, příjemce podpory, externí hodnotitele apod.
Poslední úrovní je prostředí VaVaI v ČR a zahraniční spolupráce, jehož je TA ČR součástí.

Konkrétní klíčové aktivity projektu jsou uvedeny níže:
1) Zmapování a posouzení významu výzkumu, vývoje a inovací ve strategických dokumentech
veřejné správy.
2) Nastavení nového rámce pro odbornou podporu státní správy.
3) Příprava nových analytických metodik hodnocení VaVaI.
4) Zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR.
5) Příprava činnosti inovačního think-tanku.
6) Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR a pilotní ověření jejich poskytování.
7) Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání
zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI a zavedení metody Pre-Commercial
Procurement.
Tento výstup byl vytvořen v rámci klíčové aktivity 7, podaktivity 7.2 projektu - Vzdělávání
zaměstnanců ve VaVaI.
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Úvod
Jedním ze závěrů Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se
zahraničím v roce 20141, kterou zveřejnil Úřad vlády, je konstatování „nízké efektivity spolupráce
soukromé a veřejné sféry v VaVaI“. Toto konstatování není ničím překvapivým, protože stejné závěry
jsou v materiálech uváděny opakovaně již od roku 1989. Důvodů, proč tomu tak je, byla v různých
analýzách popsána celá řada, a to od rozdílnosti akademického a podnikatelského prostředí až po
absenci některých dovedností. Tento materiál se bude věnovat pouze jedné části celého problému
a tím je otázka praktického využití výsledků výzkumu a vývoje, které vznikly ve veřejných
výzkumných organizacích, a roli státní správy (případně samosprávy) v tomto procesu. Vazba
vysokých škol, podnikatelského sektoru a státu se nazývá „Triple Helix“. Jeho koncept inicioval již
v devadesátých letech Etzkowiz, později ve spolupráci s Leydesdorffem2. Tato koncepce je doposud
obecně přijímána. S její pomocí je vysvětlována spolupráce mezi akademickým, soukromým a státním
sektorem. Dříve byl akademický svět chápán jako zdroj nových znalostí (technologií), podnikatelský
sektor jako výrobní a státní (veřejný) sektor jako zdroj, který vytváří stabilní prostředí. Postupně se
zvyšuje důležitost znalostí jako hlavního zdroje inovací, státní správa začíná působit i jako veřejný
podnikatel a poskytovatel kapitálu (většinou formou účelové podpory) a podniky zvyšují
prostřednictvím užší spolupráce s vysokými školami svoji technologickou úroveň. Aby mohl stát
(veřejný sektor) plnit svoji roli i jako poskytovatele finanční podpory (včetně vyhodnocení její
účinnosti), je potřeba porozumět celému procesu, včetně forem komerčního využití výsledků výzkumu
a vývoje.

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014, kterou vzala vláda
na vědomí dne 30. září 2015
1

např. ETZKOWITZ, H., LEYDESDORFF, L. The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix
of university – industry –government relations. Research Policy, 2000, roč. 29, č. 2, s. 109-123
2
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1 Základní východiska a pojmy
Pokud se jedná o spolupráci výzkumných organizací a aplikační sféry a o využití výsledků výzkumu
a vývoje, je nutné nejdříve uvést vybrané základní pojmy a definice. Pro jejich používání jsou důležité
dva základní dokumenty:
1. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (též
označované jako obecné nařízení o blokových výjimkách, anglická zkratka GBER - dále
Nařízení).
2. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 130/2002 Sb.).
Vzhledem k tomu, že Nařízení je obecně závazné pro všechny členské státy Evropské unie, jsou
závazné i pojmy definované v Nařízení. Pojmy, které jsou definovány v zákoně č. 130/2002 Sb., jsou
platné pro Českou republiku.
Zvláštní postavení má Sdělení komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C 198/01) (dále Rámec). Rámec je výkladovým pravidlem, proto pojmy, které jsou v této
kapitole uvedeny, nejsou právně závazné a jsou pouze doporučením. Nicméně toto výkladové pravidlo
uvádí, jak bude Evropská komise postupovat při notifikaci národních programů, zda splňují podmínky
Nařízení. Sladění evropských a národních pravidel v této oblasti je tedy velmi žádoucí. V současné
době je v Poslanecké sněmovně schvalována novela zákona č. 130/2002 Sb., která by měla většinu
nejasností odstranit.
Nad rámec výše uvedeného je nutné zmínit ještě jeden dokument. V roce 1963 se sešli experti OECD
s národními experty na statistiku v oblasti výzkumu a vývoje ve vile Falconiery v městečku Frascati
v Itálii. Výsledkem byla publikace Návrh standardního postupu pro realizaci průzkumu výzkumu
a vývoje (Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Development). Původně se jednalo
o dokument pro potřeby statistiky. V tomto roce vyšlo již sedmé vydání3. Frascati manuál se stal široce
uznávaným dokumentem i v České republice, zejména po roce 2005, kdy byla zavedena možnost
daňových odpisů nákladů, které byly využity na výzkum a vývoj.

1.1

Oblast VaVaI

Nejdříve budou uvedeny pojmy základní výzkum, aplikovaný výzkum, průmyslový výzkum,
orientovaný výzkum a experimentální výzkum:


3

Základním výzkumem se rozumí experimentální nebo teoretická práce vykonávaná
především za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů a pozorovatelných
skutečností, která není zaměřena na přímé komerční uplatnění nebo využití (Nařízení, Rámec).

Frascati Manual: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development
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Poznámka: Dle zákona č. 130/2002 Sb. se základním výzkumem rozumí teoretická nebo
experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních
principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění
nebo využití v praxi.


Aplikovaným výzkumem se rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na získání
nových poznatků (zákon č. 130/2002 Sb.).
Poznámka:
i. Aplikovaným výzkumem se rozumí průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo
jejich kombinace (Rámec).
ii. V Nařízení není aplikovaný výzkum definován. Vzhledem k tomu, že Rámec je pouze
výkladové pravidlo, lze za platnou definici považovat tu, která je uvedena v zákoně
č. 130/2002 Sb.
iii. Frascati manuál uvádí následující definici: Aplikovaný výzkum je původní zkoumání
prováděné za účelem získání nových znalostí. Je však směřován prvořadě ke
specifickému praktickému cíli.



Průmyslovým výzkumem se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na
získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo
k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření
dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí
nebo v prostředí se simulovaným rozhraním stávajících systémů a rovněž výrobu pilotních
linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie
(Nařízení, Rámec).
Poznámka: Nařízení, které nedefinuje pojem aplikovaný výzkum, zavádí pojem „nový“ –
průmyslový výzkum. V zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, v platném znění je v § 13, písmenu f) uvedeno, že Ministerstvo
průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy i pro průmyslový výzkum. Tento
pojem však v zákoně č. 130/2002 Sb. definován nebyl. Chápání pojmu „průmysl“ se však od
roku 1969 zásadně změnilo. V současné době je pojem „průmysl/průmyslový“ chápán
podstatně šířeji (nejenom jako těžební a zpracovatelský průmysl, nebo těžký a lehký), a to ve
smyslu anglického pojmu „industry. Je to zřejmé i z dokumentu Národní iniciativa Průmysl 4.0,
který v roce 2015 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, která je chápána jako nová
průmyslová revoluce. V dokumentu se píše, „Nové technologie rychle mění tvář naší ekonomiky i
náš způsob života. Čtvrtá průmyslová revoluce nepřináší zásadní změny pouze pro oblast
průmyslové výroby. Ta sice stojí v jejím centru, přesah čtvrté průmyslové revoluce je však mnohem
širší. Jedná se o zcela novou filozofii přinášející celospolečenskou změnu a zasahující celou řadu
oblastí od průmyslu, přes oblast technické standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání,
právního rámce, vědy a výzkumu až po trh práce nebo sociální systém“.
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 Orientovaným výzkumem se rozumí výzkum, který je zaměřen na řešení konkrétních
společenských a hospodářských cílů (Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 20204).
Poznámka: Pojem orientovaný výzkum tedy zahrnuje nejenom aplikovaný výzkum, ale rovněž
část výzkumu základního, který je orientován na dosažení zcela konkrétních výsledků v delším
časovém horizontu. Např. Frascati manuál uvádí: „Není žádný důvod, proč by základní výzkum
nemohl směřovat přímo k novým produktům či procesům.“
 Experimentálním vývojem se rozumí získávání, spojování, formování a používání stávajících
vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem
vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o
činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů
nebo služeb.
Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní projekty,
testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v prostředí
reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl spočívá v dalším
technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké části dosud stanoveny.
Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj komerčně využitelného prototypu nebo pilotního
projektu, který je nutně konečným komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na
to, aby byl použit pouze pro účely demonstrace a ověření.
Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny stávajících výrobků, výrobních
linek, výrobních postupů, služeb a jiných nedokončených operací, i když tyto změny mohou
představovat zlepšení (Nařízení).
Poznámky:
i. Obdobná definice je i v Rámci, kdy v českém překladu jsou u obou dokumentů
nepodstatné formulační odchylky.
ii. Dle zákona č. 130/2002 Sb. se experimentálním vývojem rozumí získávání, spojování,
formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných
příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených
výrobků, postupů nebo služeb.
 Organizací pro výzkum a šíření znalostí (výzkumnou organizací) se rozumí subjekt (např.
vysoká škola nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v
oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum) bez ohledu
na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob
financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum
nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací
nebo transferu znalostí. Vykonává-li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o
financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví.

Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020
schválená dne 24. dubna 2013 usnesením vlády č. 294
4
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Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci
nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž výzkumná organizace dosáhla
(Nařízení).
Poznámky:
i. Jak bude uvedeno později, jedná se o velmi důležitý pojem, kdy financování těchto
výzkumných organizací není při splnění určitých podmínek považováno za veřejnou
podporu.
ii. V zákoně č. 130/2002 Sb. je uvedena následující definice:
Výzkumnou organizací je právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační
jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem,
1.

2.
3.

jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj
a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií;
jde-li o územní samosprávný celek, ustanovení o hlavním účelu výzkumné
organizace se vztahuje na jeho organizační složku,
která zisk zpětně investuje do činností podle bodu 1.,
k jejímž výzkumným kapacitám nebo výsledkům nemají přednostní přístup subjekty
provádějící ekonomickou činnost spočívající v nabídce zboží nebo služeb, které by
na ni mohly uplatňovat vliv.



Výzkumnou infrastrukturou se rozumí zařízení, zdroje a související služby, které vědecká
obec využívá k provádění výzkumu v příslušných oborech, zahrnující vědecké vybavení
a výzkumný materiál, zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a strukturované
vědecké informace, infrastruktury informačních a komunikačních technologií, například sítě
GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky, jakož i veškeré další prvky
jedinečné povahy, které jsou nezbytné k provádění výzkumu. Tyto infrastruktury se mohou
nacházet na jednom místě nebo mohou být „rozmístěné“ v rámci sítě (organizovaná síť
zdrojů).(Nařízení)



Proof-of-concept je proces ověřování využitelnosti nových výsledků výzkumu a vývoje pro
jejich komerční uplatnění v aplikační sféře. Proces začíná identifikací prakticky využitelného
výsledku výzkumu a vývoje a končí jeho komerčním ověřením ve formě modelu
(i počítačového), funkčního vzorku či prototypu, včetně jeho vlastností, vytvoření zkušební
série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších
dopadů inovovaného produktu (program GAMA5, TA ČR 2015).



Transferem znalostí se rozumí proces, jehož cílem je získávání, shromažďování a sdílení
explicitních a implicitních znalostí včetně dovedností a kompetencí v hospodářských
i nehospodářských činnostech, jako jsou spolupráce při výzkumu, poradenství, poskytování
licencí, zakládání společností typu spin-off, publikace a mobilita výzkumných pracovníků
a dalších osob, jež se podílejí na těchto činnostech. Kromě vědeckých a technických poznatků
zahrnuje také jiné druhy znalostí, např. znalosti, jež se týkají používání norem a právních

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA schválený dne 12. června 2013 usnesením vlády
č. 455
5
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předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy, znalosti podmínek reálného provozního prostředí
a způsobů organizačních inovací, jakož i řízení znalostí v souvislosti s určováním, získáváním,
zabezpečením, ochranou a využíváním nehmotného majetku (zákon č. 130/2002 Sb.).
Poznámka: Někdy se používá pojem „transfer technologií“. Např. v programu INOVACE
Operačního programu Podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu byla použita
následující definice: „Transferem technologie se pro účely programu INOVACE rozumí přenos
technologie (např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu
(např. technologická řešení, výrobní postupy, apod.) včetně souvisejícího intelektuálního
vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a know-how vyvinutých jedním subjektem pro účely
průmyslové aplikace u jiného subjektu“. Je zřejmé, že pojem “transfer znalostí“ je širší.


Pracoviště managementu znalostí (dále CTT) je fyzická nebo právnická osoba (vlastní či
smluvní), útvar nebo pobočka uchazeče, která pro příjemce zajišťuje proces transferu
technologií, ochrany duševního vlastnictví a zhodnocení jeho využitelnosti, administrativní
zajištění jeho obchodovatelnosti, zajištění právní ochrany duševního vlastnictví, dohodnutí
konkrétních smluvních podmínek s uživatelem duševního vlastnictví, zajištění právního
servisu při uzavírání smlouvy, jež zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a provádění všech
určených aktivit nezbytných pro celý proces komercializace. Služby pracoviště managementu
znalostí (CTT) mohou být zajištěny interně nebo externě a musí být nehospodářské povahy dle
Rámce čl. 2.1.1., odst. 19.6
Poznámka: Pro označení tohoto útvaru, zejména pokud se jedná o součást výzkumné
organizace, se používají i jiné názvy, např. centrum (útvar, oddělení) transferu technologií.

1.2

Oblast inovací a podnikání


Inovací se rozumí 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 (Green Paper of Innovation).
Poznámky:
i. Je velké množství definic popisující inovace. Jedna z nejlepších definic dle názoru autorů
z jednoduchých definic je, že Innovation is significant positive change7.
ii.



Zavádí se rovněž pojem řády inovací, který využívá např. Ministerstvo průmyslu
a obchodu v programech Operačního programu Podnikání a inovace8.
Inovacemi se rozumí zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo
služeb do praxe, s tím, že se rozlišují (zákon č. 130/2002 Sb.):

6

Program GAMA

7

http://scottberkun.com/2013/the-best-definition-of-innovation/

8

Valenta, F. Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba, 2001
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1. inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného
způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo
programového vybavení,
2. organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních
praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že organizační inovace a inovace postupů jsou definovány
i v Nařízení i v Rámci, jsou tyto pojmy ve vztahu k zákonu č. 130/2002 Sb. uvedeny kurzívou.
Pojem „inovace“ v Nařízení (ani v Rámci) definován není.


Inovacemi postupů se rozumí uplatňování nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu
výroby nebo poskytování služeb (včetně významných změn technik, zařízení nebo
programového vybavení); inovacemi postupů nejsou menší změny nebo zlepšení, zvýšení
výrobní kapacity nebo kapacity k poskytování služeb přidáním výrobních nebo logistických
systémů, které jsou velmi podobné již používaným systémům, upuštění od používání určitého
postupu, prostá obnova nebo rozšíření kapitálu, změny plynoucí výlučně ze změn v cenách
výrobních faktorů, úprav, lokalizace, pravidelných, sezónních a jiných cyklických změn
a obchodování s novými nebo podstatně zdokonalenými výrobky (Nařízení).



Organizačními inovacemi se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních
postupů, pracoviště nebo vnějších vztahů podniku; organizačními inovacemi nejsou změny,
které jsou založeny na způsobech organizace, jež jsou již v podniku používány, změny ve
strategii řízení, fúze a akvizice, upuštění od používání určitého postupu, prostá obnova nebo
rozšíření kapitálu, změny plynoucí výlučně ze změn v cenách výrobních faktorů, úprav,
lokalizace, pravidelných sezónních nebo jiných cyklických změn a obchodování s novými nebo
podstatně zdokonalenými výrobky (Nařízení).



Poradenskými službami v oblasti inovací se rozumí konzultace, pomoc a vzdělávání
v oblasti transferu znalostí, nabývání, ochrany a využívání nehmotného majetku a používání
norem a právních předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy (Nařízení).



Podpůrnými službami v oblasti inovací se rozumí poskytování kancelářských prostor,
databází a knihoven, průzkum trhu, laboratorní služby, označování, zkoušení a certifikace
kvality za účelem vývoje efektivnějších výrobků, postupů nebo služeb (Nařízení).



Inovativním podnikem se rozumí podnik,
a) který může prostřednictvím hodnocení provedeného externím odborníkem prokázat, že
v dohledné budoucnosti vyvine výrobky, služby nebo postupy, které jsou nové nebo
podstatně zdokonalené ve srovnání se současným stavem techniky v daném odvětví
a které s sebou nesou riziko technického nebo průmyslového neúspěchu, nebo
b) jehož náklady na výzkum a vývoj představují přinejmenším 10 % jeho celkových
provozních nákladů alespoň v jednom ze tří let předcházejících udělení podpory, nebo
v případě začínajícího podniku, který nemůže vykázat svou finanční situaci
v předchozích letech, v souladu s auditem za jeho současné účetní období potvrzeným
externím auditorem (Nařízení).
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Poznámka: V Operačním programu Podnikání a inovace byla v programu Prosperita použita
následující definice:
Inovační firmy – jsou zpravidla malé a střední firmy, přičemž jednou z jejich hlavních činností
je realizovat projekt nového produktu (výrobku, technologie, služby) do komerční zralosti
a uvést je na trh.

1.3

Různé


Aplikační sféra, to jsou všechny subjekty, které mohou využít výsledky výzkumu, zejména
průmyslové podniky. Pro účely této publikace jsou pro subjekty aplikační sféry používány
výrazy podnik, podnikatel, firma, společnost jako synonyma.



Duševní vlastnictví jsou nehmotné výsledky tvůrčí lidské činnosti, např. patenty, užitné vzory,
průmyslové vzory, autorská práva, know-how, a příbuzné nehmotné hodnoty chránící
investici, např. ochranná známka, databáze, obchodní tajemství, doménové jméno, práva
výrobců zvukových záznamů a vysílatelů.



Komercializace je uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi výměnou za finanční nebo
jinou kompenzaci (obchodní využití).



Malý a střední podnik (dále MSP) Pro účely této publikace je použita definice obsažená
v Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých
a středních podniků, podle které (zjednodušeně řečeno) je malým podnikem subjekt s méně
jak 50 zaměstnanci a ročním obratem do 10 mil. EUR a střední podnik má do 250 zaměstnanců
a obrat do 50 mil. EUR.



Pre-seed a seed financování Seed financování poskytuje kapitál umožňující rozjezd
podnikání, tedy potřebný pro uvedení definovaného (finálního) produktu na trh. Podnikatel
má již vše potřebné (business plán, marketingovou analýzu apod.), chybí mu pouze peníze.
Pre-seed financování pokrývá proof-of-concept fázi vývoje, je značně rizikové a proto obtížně
dostupné. Pre-seed financování je nezbytné pro překonání tzv. údolí smrti.



Rizikový kapitál (venture kapitál) je soukromý kapitál určený k založení, rozvoji nebo
odkupu společností s rychlým růstovým potenciálem. Investor vstupuje do vybraného podniku
prostřednictvím navýšení jeho základního kapitálu.



Spin – off firmou se rozumí právnická osoba založená za účelem komercializace poznatku
vložením/převodem práv k poznatku do takové právnické osoby9.
Poznámka: Existuje rovněž celá řada definic. Někdy je za spin-off firmu považována jen ta
firma, ve které mateřská organizace vlastní jen část majetku.



Systém komercializace je zabezpečení všech činností od identifikace poznatku s komerčním
potenciálem až po jeho využití v aplikační sféře, včetně řízení a financování celého procesu.

Metodika V – Zakládání právnických osob, Metodika individuálního projektu národního pro oblast terciárního vzdělávání,
výzkumu, vývoje a inovací s názvem Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné
využití
9
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Systém komercializace zahrnuje mimo vnitřních předpisů i existenci pracoviště, které je za
využití těchto výsledků zodpovědné.

1.4

Oblast veřejné podpory

Veřejné výzkumné organizace, zejména veřejné vysoké školy a ústavy Akademie věd České republiky,
jsou z velké části financovány z veřejných prostředků. Pro využití jejich výsledků výzkumu a vývoje
v praxi je velmi důležité znát základní principy práva veřejné podpory, a to ze dvou důvodů. Jednak
v rámci tohoto procesu nesmí dojít k porušení podmínek, aby výzkumná organizace neztratila svůj
status, jednak nesmí dojít k nepovolené veřejné podpoře podniku, prostřednictvím kterého k využití
výsledků výzkumu a vývoje dochází. V dalším textu jsou využity, mimo již zmíněného Nařízení
a Rámce, také informace, které poskytuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zde je nutné
upozornit na dvě skutečnosti. Výklad práva veřejné podpory může provádět pouze Evropská
komise. Místem pro komunikaci v České republice je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
a Ministerstvo zemědělství (pro oblast zemědělství a rybolovu). V následujícím textu jsou
uvedeny názory autorů a vlastní pochopení dané problematiky. V českém překladu Nařízení
a Rámce je anglický termín „state aid“ přeložen jako „státní podpora“. Vzhledem k tomu, že budou
v dalším textu oba dokumenty citovány, jsou v tomto případě pojmy „státní podpora“ a „veřejná
podpora“ rovnocenné.
Podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie10 (dále Smlouvy) podpory poskytované
v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou
soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod
mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouva jinak.
U veřejné podpory je nutné zkoumat čtyři základní kritéria definice veřejné podpory. Aby se jednalo
o veřejnou podporu, musí být splněna všechna čtyři následující kritéria:
1. Podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků
Pojem státní podpory se vztahuje na jakoukoli přímo či nepřímo poskytnutou výhodu
financovanou ze státních prostředků, poskytnutou státem jako takovým nebo zprostředkujícím
subjektem jednajícím na základě svěřených pravomocí.
Základním předpokladem pro naplnění tohoto definičního znaku je ovlivnění veřejných
rozpočtů, přitom není rozhodující, zda jsou veřejné rozpočty ovlivněny přímo (vydáním
finančních prostředků) či nepřímo (nerozšířením jejich příjmové stránky, ke kterému by za
normálních okolností došlo). Za veřejné prostředky se považují i fondy, které jsou
kontrolovány orgány veřejné správy.
2. Podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní
Pojmem podnik se rozumí jakákoli entita, která vykonává ekonomickou činnost, bez ohledu na
její právní status nebo způsob, jakým je financována. V českém právním prostředí je tedy
podnikem jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, jakékoliv sdružení nebo seskupení osob bez
právní subjektivity, jakož i každý veřejný orgán, buď se samostatnou právní subjektivitou,

10

Smlouva o fungování Evropské unie (2012/C 326/01, 02 a 03)
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nebo spadající pod orgán veřejné moci, který takovou samostatnou právní subjektivitu má.
Podstatná je provozovaná činnost podniku, zda ji lze považovat za ekonomickou či nikoliv.
Ekonomickou činností se v souladu s rozhodovací praxí rozumí nabízení zboží a/nebo služeb
na trhu. Ani neziskovost v konkrétním případě nehraje zásadní roli.
Zvýhodnění představuje stav, který by za běžných tržních podmínek nenastal. Ke zvýhodnění
dochází už tehdy, kdy podpora snižuje náklady, které by musel příjemce za běžného fungování
nést ze svého rozpočtu.
Selektivní opatření je takové, které není aplikováno vůči všem podnikům na trhu stejně a nelze
jej tedy označit za obecné opatření.
3. Je ovlivněn obchod mezi členskými státy
Není stanovena žádná hranice, kdy již konkrétní opatření ovlivňuje obchod mezi členskými
státy. Z judikatury však vyplývá, že i malé částky či malá velikost příjemce veřejné podpory
může ovlivnit trh mezi členskými státy.
K ovlivnění obchodu zpravidla nedochází, pokud předmětné opatření působí pouze lokálně
(regionálně) či příjemci podporovaných služeb pocházejí pouze z jednoho členského státu.
Podpora de minimis neovlivňuje obchod mezi členskými státy ani nenarušuje soutěž.
4. Je narušena nebo hrozí narušení soutěže
Narušení soutěže stejně jako další definiční znak veřejné podpory (ovlivnění obchodu mezi
členskými státy) Evropská komise spíše předpokládá.
Soutěž je narušena tehdy, pokud opatření posílí postavení příjemce podpory oproti jeho
konkurentům.
Poznámka: Pro snadnější zapamatování znaků veřejné podpory se používá zkratka ZVON
(Zvýhodnění, Veřejné prostředky, Ovlivnění obchodu, Narušení soutěže). Jsou-li všechny
splněny, „zvon varovně zazvoní“.
Veřejná podpora je tedy obecně zakázána. Lze ji poskytnout jen tehdy, pokud lze nalézt výjimku
(právní titul) k jejímu poskytnutí. Nařízením Rady (ES) č. 994/9811, novelizovaným Nařízení Rady (EU)
2015/1588 ze dne 13. července 2015, zmocnila Rada Komisi, že z oznamovací povinnosti mohou být
za určitých podmínek vyňaty tyto kategorie podpor: podpora ve prospěch malých a středních podniků,
výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí, zaměstnanosti a vzdělávání a dále podpora, jež
odpovídá mapě poskytování regionální podpory schválené Evropskou komisí pro každý členský stát.
Na tomto základě přijala Evropská komise Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008,
kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se
společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Toto nařízení bylo v roce 2014
novelizováno Nařízením.

Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne ze dne 7. května 1998 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na určité kategorie horizontální státní podpory
11
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Dne 13. srpna 2015 zveřejnila Evropská komise průvodce Nařízením12. Předkládaný průvodce
obsahuje otázky a odpovědi k článkům 1 až 35 GBER a měl by usnadnit jejich aplikaci.
Jedná se o následující ustanovení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Společná ustanovení.
Kontrola.
Zvláštní ustanovení pro různé kategorie podpory.
Regionální podpora.
Podpora určená MSP.
Podpora přístupu MSP k financování.
Podpora VaVaI.
Podpora na vzdělávání.
Podpora pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením.

Poznámka: Rozdílné číslování článků v nařízení Komise č. 800/2008 a č. 651/2014 je dáno změnou
Smlouvy.
V úvodu byla zmíněna důležitost Rámce. V tomto dokumentu určila Evropská komise několik opatření
v oblasti VaVaI, u nichž může být státní podpora za určitých podmínek slučitelná s vnitřním trhem:
a) podpora na projekty v oblasti výzkumu a vývoje, pokud podporovaná část výzkumného
projektu spadá do kategorií základního a aplikovaného výzkumu, přičemž aplikovaný výzkum
lze dále dělit na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Tato podpora je zaměřena
zejména na selhání trhu v souvislosti s kladnými externalitami (přelévání znalostí), ale může
řešit také selhání trhu způsobené nedokonalými a asymetrickými informacemi nebo (hlavně
u projektů spolupráce) nedostatečnou koordinací;
b) podpora na studie proveditelnosti v souvislosti s projekty v oblasti výzkumu a vývoje, jež má
řešit selhání trhu způsobené především nedokonalými a asymetrickými informacemi;
c) podpora na výstavbu a modernizaci výzkumné infrastruktury, jež řeší hlavně selhání trhu
plynoucí z potíží s koordinací. Vysoce kvalitní výzkumná infrastruktura je stále nezbytnější
z hlediska průlomového výzkumu, jelikož láká talenty z celého světa a je zásadní například pro
informační a komunikační technologie a klíčové základní technologie;
d) podpora na inovační činnosti, která je zaměřena zejména na selhání trhu související s kladnými
externalitami (přelévání znalostí), potížemi s koordinací a v menší míře s asymetrickými
informacemi. Pokud se jedná o MSP, lze podporu na inovace poskytnout na získání, uznání
a obranu patentů a jiného nehmotného majetku, vysílání vysoce kvalifikovaných pracovníků
a využívání poradenských a podpůrných služeb v oblasti inovací. S cílem podpořit spolupráci
velkých podniků s MSP při inovacích postupů a organizačních inovacích lze kromě toho
poskytnout podporu také na náklady, které při těchto činnostech vzniknou jak MSP, tak velkým
podnikům;
e) podpora inovačním klastrům, jež je zaměřena na řešení selhání trhu v důsledku problémů
s koordinací, které brzdí rozvoj klastrů nebo omezují interakci a toky znalostí v rámci klastrů
a mezi nimi. Státní podpora může k řešení tohoto problému přispět jednak podporou investic
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do otevřených a společných infrastruktur pro inovační klastry, jednak podporou – po dobu
nejdéle deseti let – fungování klastrů s cílem zlepšit spolupráci, vytváření sítí a učení.
Vraťme se k problematice výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur. Podle Rámce (kapitola
2) platí: Organizace pro výzkum a šíření znalostí a výzkumné infrastruktury jsou příjemci státní podpory,
pokud jejich veřejné financování splňuje všechny podmínky čl. 107 odst. 1 Smlouvy. Podle sdělení o pojmu
státní podpory a v souladu s judikaturou Soudního dvora musí příjemce splňovat podmínky pro to, aby
mohl být považován za podnik, což však nezávisí na jeho právním postavení, tj. zda byl zřízen podle
veřejného, nebo soukromého práva, ani na jeho ekonomické povaze, tj. zda usiluje o zisk, či nikoliv.
Rozhodujícím faktorem pro uznání příjemce jako podniku je spíše to, zda vykonává hospodářskou činnost
spočívající v nabízení výrobků nebo služeb na daném trhu“. V odst. 2.1.1. - veřejné financování
nehospodářských činností je následně uvedeno, že: Pokud tentýž subjekt provádí činnosti jak
hospodářské, tak nehospodářské povahy, pak se nebude na veřejné financování nehospodářských
činností vztahovat čl. 107 odst. 1 Smlouvy, lze-li v zájmu účinného zabránění křížovému
subvencování hospodářských činností jasně oddělit oba uvedené druhy činností, jakož i příslušné
náklady, financování a příjmy. Dokladem o náležitém rozdělení nákladů, financování a příjmů mohou být
roční finanční výkazy příslušného subjektu.
Komise má za to, že nehospodářské povahy jsou obecně tyto činnosti:
a) primární činnosti výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, zejména:
• vzdělávání s cílem zvýšit počty a zlepšit kvalifikaci lidských zdrojů. V souladu s judikaturou
a rozhodovací praxí Komise a podle sdělení o pojmu státní podpory a sdělení o službách
obecného hospodářského zájmu se za nehospodářskou činnost považuje veřejné vzdělávání
organizované v rámci státního vzdělávacího systému, jež je z velké části nebo zcela
financováno ze státních prostředků a je státem kontrolováno,
• nezávislý VaV s cílem získat nové poznatky a lépe pochopit dané téma, včetně
kooperativního VaV, pokud je spolupráce, do níž je výzkumná organizace nebo výzkumná
infrastruktura zapojena, účinná (poskytování služeb v oblasti VaV a VaV prováděné
jménem podniků se nepovažují za nezávislý VaV),
• veřejné šíření výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě, například
prostřednictvím výuky, databází s otevřeným přístupem, veřejně přístupných publikací či
otevřeného softwaru;
b) činnosti v rámci transferu znalostí, pokud jsou prováděny buď výzkumnou organizací nebo
výzkumnou infrastrukturou (včetně jejich oddělení či poboček), nebo společně s dalšími takovými
subjekty či jejich jménem, a pokud se veškerý zisk z těchto činností znovu investuje do primárních
činností výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury. Nehospodářská povaha těchto
činností zůstává zachována i v případě svěření dodávek odpovídajících služeb třetím stranám
prostřednictvím otevřeného zadávacího řízení.
Poznámka: Text má informativní charakter a jsou z něho vypuštěny odkazy na jednotlivé dokumenty.
Tato poznámka se týká všech citací.
Jak již bylo uvedeno, nemůže výzkumná organizace či výzkumná infrastruktura poskytnout nepřímou
státní podporu podnikům. Toto se týká zejména výzkumu jménem podniků (smluvní výzkum nebo
výzkumné služba) a spolupráce s podniky (kooperativní výzkum).
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1.5

Výzkum jménem podniků (smluvní výzkum nebo výzkumné služba)

V odst. 2.2.1 - Výzkum jménem podniků (smluvní výzkum nebo výzkumné služby) Rámce je rovněž
uvedeno: Pokud je výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura využívána k provádění
smluvního výzkumu nebo poskytování výzkumné služby určitému podniku, který obvykle stanoví
podmínky smlouvy, vlastní výsledky výzkumných činností a nese riziko neúspěchu, nebude na tento
podnik v případě, že výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura obdrží za své služby
přiměřenou odměnu, zpravidla převedena žádná státní podpora. Jedná se zejména o situace, kdy je
splněna jedna z následujících podmínek:
a) výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura poskytuje danou výzkumnou službu nebo
provádí smluvní výzkum za tržní cenu, nebo
b) nelze-li určit tržní cenu, výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura poskytuje danou
výzkumnou službu nebo provádí smluvní výzkum za cenu, která:
• odráží plné náklady služby a obecně zahrnuje marži stanovenou podle marží, jež obvykle
uplatňují podniky působící v odvětví dotčené služby, nebo
• je výsledkem jednání za obvyklých tržních podmínek, pokud výzkumná organizace nebo
výzkumná infrastruktura coby dodavatel služby v jednání usiluje o to, aby při uzavření
smlouvy dosáhla maximálního hospodářského prospěchu, a pokryje alespoň své mezní
náklady.
Pokud si výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura ponechá vlastnictví práv duševního
vlastnictví nebo příslušná přístupová (užívací) práva, lze jejich tržní hodnotu odečíst od ceny, jež má být
zaplacena za dotčené služby.

1.6

Spolupráce s podniky (kooperativní výzkum)

Odst. 2.2.2 - Spolupráce s podniky popisuje tuto spolupráci následovně: Má se za to, že projekt je
realizován prostřednictvím účinné spolupráce, pokud alespoň dvě nezávislé strany sledují společný cíl na
základě dělby práce, společně stanoví rozsah projektu, podílejí se na jeho koncipování, přispívají k jeho
provádění a sdílejí finanční, technologická, vědecká a jiná rizika projektu, jakož i jeho výsledky. Náklady
na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik.
Podmínky projektu spolupráce, zejména co se týče příspěvků na jeho náklady, sdílení rizik a výsledků,
šíření výsledků, přístupu k právům duševního vlastnictví a pravidel pro přidělení těchto práv, je třeba
stanovit před zahájením projektu (Rámec). Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum
a poskytování výzkumných služeb.
Jsou-li projekty spolupráce prováděny společně podniky a výzkumnými organizacemi nebo výzkumnými
infrastrukturami, má Komise za to, že zúčastněným podnikům není prostřednictvím těchto subjektů kvůli
příznivým podmínkám spolupráce poskytnuta nepřímá státní podpora, pokud je splněna jedna
z následujících podmínek:
a) zúčastněné podniky hradí v plné výši náklady projektu, nebo
b) výsledky spolupráce, které nemají za následek vznik práv duševního vlastnictví, lze veřejně šířit
a práva duševního vlastnictví vzniklá z činností výzkumných organizací nebo výzkumných
infrastruktur plně náleží těmto subjektům, nebo
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c) práva duševního vlastnictví vzniklá z projektu, jakož i související přístupová práva jsou mezi
různé spolupracující partnerské subjekty rozdělena tak, aby byly náležitě zohledněny jejich
pracovní oblasti, příspěvky a příslušné zájmy, nebo
d) výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury obdrží za práva duševního vlastnictví, jež
vznikla v důsledku jejich činností a jsou postoupena zúčastněným podnikům nebo k nimž získaly
zúčastněné podniky přístupová práva, náhradu odpovídající tržní ceně. Od této náhrady lze
odečíst absolutní výši hodnoty veškerých finančních či nefinančních příspěvků zúčastněných
podniků na náklady činností výzkumných organizací nebo výzkumných infrastruktur, jež měly za
následek vznik dotčených práv duševního vlastnictví.
Pro účely splnění předchozího bodu d) bude mít Komise za to, že obdržená náhrada odpovídá tržní
ceně, pokud dotčeným výzkumným organizacím nebo výzkumným infrastrukturám umožňuje požívat
všech hospodářských výhod spojených s těmito právy, za předpokladu, že je splněna jedna
z následujících podmínek:
a) výše náhrady byla stanovena na základě prodeje v rámci otevřeného, transparentního
a nediskriminačního soutěžního řízení, nebo
b) nezávislý odborný odhad potvrdí, že výše náhrady je rovna tržní ceně nebo vyšší, nebo
c) výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura může jakožto prodávající prokázat, že
náhradu fakticky sjednala za obvyklých tržních podmínek tak, aby při uzavření smlouvy
dosáhla maximálního hospodářského prospěchu, s přihlédnutím ke svým statutárním cílům,
nebo
d) spolupracující podnik má na základě dohody o spolupráci právo prvního odmítnutí k právům
duševního vlastnictví vzniklým z činnosti spolupracujících výzkumných organizací nebo
výzkumných infrastruktur a tyto subjekty mají reciproční právo vyžádat si ekonomicky
výhodnější nabídky od třetích stran, tak aby byl spolupracující podnik nucen svou nabídku
náležitým způsobem upravit.
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2 Komercializace výsledků výzkumu a vývoje v praxi
V rámci projektu s názvem Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich
následné využití (EF-TRANS), který byl jedním z Individuálních projektů národních pro oblast
terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací řešených Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy (dále MŠMT) v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl zpracován soubor
sedmi metodik, jehož cílem bylo popsat jednoduchým a srozumitelným způsobem proces využití
výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Soubor obsahuje následující metodiky (uveden název
a zpracovatel):
1. Metodika I - Systém komercializace (zpracovatel Technologické centrum Akademie věd České
republiky)
Metodika popisuje zásady a postupy pro vytváření komplexního systému, který podporuje
využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi.
2. Metodika II - Ochrana duševního vlastnictví (zpracovatel Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA &
Partneři)
Metodika popisuje postupy při ochraně duševního vlastnictví.
3. Metodika III - Spolupráce s aplikační sférou (zpracovatel Technologické centrum Akademie
věd České republiky)
Metodika popisuje spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou.
4. Metodika IV - Využití licencí (zpracovatel Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři)
Metodika popisuje postupy pro vytvoření strategie licenční činnosti k předmětům duševního
vlastnictví.
5. Metodika V - Zakládání právnických osob (zpracovatel Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA
& Partneři)
Metodika popisuje problematiku zakládání firem s kapitálovou účastí výzkumných organizací
(či vstup do existujících firem).
6. Metodika VI - Hodnocení výsledků a monitoring (zpracovatel Technologické centrum
Akademie věd České republiky)
Metodika popisuje přímé a hlavně nepřímé dopady využití duševního vlastnictví výzkumných
organizací zpětně na jejich vlastní činnost a dopady na ekonomický a sociální rozvoj
v regionech v jejich působnosti, včetně kvantifikací těchto dopadů a jejich monitorování.
7. Metodika VII - Výchova k podnikání (zpracovatel Vysoká škola podnikání Ostrava a.s.)
Metodika popisuje tvorbu vzdělávacích programů poskytujících nezbytné znalosti a dovedností
potřebných pro vznik a následné řízení technologicky orientovaných firem.
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Metodiky byly ověřovány na deseti vysokých školách, ústavech Akademie věd České republiky
a výzkumných organizacích. Sloužily např. jako podklad pro přípravu Programu aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (TA ČR).
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3 Inovace a inovační podnikání
Inovace, to je „něco nového“. Inovace však není synonymem pro vynález, zlepšení, nápad. Inovací je až
ten nápad, který byl realizován v praxi a přináší přidanou hodnotu, úsporu nákladů a jiné pozitivní
efekty. Inovace nemusí být pouze technické povahy, velkým přínosem může být i racionalizace
v organizaci výrobního postupu nebo nová obchodní metoda. Inovace můžeme také rozdělit na:
• racionalizační inovace, které zahrnují předcházení a odstraňování výrobních ztrát.
• inkrementální inovace, které představují novou kombinaci již existujících znalostí nebo jejich
využití v novém kontextu, za jiným účelem, jde o postupné zlepšování stávajících znalostí,
• radikální inovace, které přináší zcela novou znalost.
Poznámka: Dále budou detailněji popsány pouze inkrementální a radikální inovace.
Inkrementální inovace lze snadno zavést a najdou si cestu i na konzervativní trh. Radikální inovace
bývají spojeny s otvíráním nových trhů a mohou generovat řádově vyšší zisky, na druhou stranu vstup
na nový trh znamená vyšší investice, a proto jsou radikální inovace spojeny s větším rizikem.
Inovační podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity specializující se na soustavnou realizaci inovací.
Inovační podnikání je založeno na využití nových znalostí ve všech činnostech a složkách podniku, což
umožňuje dosahovat vysoké míry přidané hodnoty výrobků a/nebo služeb. Inovační podnikání je
páteří znalostní ekonomiky a nemůže pouze reagovat na podněty zvenčí. Inovativní firma musí sama
aktivně hledat možnosti a příležitosti pro inovace.
Podnikatel musí neustále vyhledávat nápady na nové projekty, hodnotit jejich realizovatelnost
(feasibility) a vhodnost pro zavedení ve firmě a ze shromážděných nápadů vybrat ty nejslibnější, které
následně implementuje. Implementace zahrnuje vývoj konkrétní podoby produktu, jeho odzkoušení
a zavedení na trh. Na základě zpětné vazby z trhu je produkt dále optimalizován.
Průzkum
nápadů

Volba

Implementace

Optimalizace

Inovační cyklus spočívá v neustálém zlepšování výrobků a služeb na základě poznatků výzkumu
a vývoje, který je inspirován podněty, potřebami a dosavadními zkušenostmi praxe. V dnešní době se
inovační cyklus díky novým možnostem komunikace a šíření poznatků neustále zrychluje. Inovace
představují konkurenční výhodu. Aby si firma tuto výhodu udržela, musí část výnosů investovat zpět
do výzkumu a vývoje.
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Obrázek 1: Inovační cyklus

3.1

peníze

výzkum

inovace

poznatky

Model otevřené inovace

V dřívějších dobách si podniky žárlivě chránily svůj strategický výzkum před konkurencí a leckteré
průmyslové laboratoře byly zabezpečeny lépe než vojenské objekty. Strategie soběstačného firemního
výzkumu a vývoje může mít v klíčových oblastech svůj význam a často přetrvává také ze setrvačnosti.
Uzavřený model inovací si může dovolit jen firma s dominantním postavením na trhu, a přesto se bude
muset neustále ohlížet přes rameno, zda už ji konkurence nedotahuje a zda neusnula na vavřínech.
Myšlenkou otevřených inovací je, že si firmy v dnešní době nemohou dovolit být uzavřené světu
a spoléhat na svůj vlastní výzkum, ale že je ekonomicky výhodnější a efektivnější využít myšlenek
zvenčí. Podniky zjišťují, že se může vyplatit nakoupit některé znalosti externě (outsourcing). Ve fázi
průzkumu nápadů totiž vybírají v konceptu otevřených inovací z větší množiny. Firmy se tak více, než
dříve, zajímají o nové znalosti v podobě licencí, vstupují do mladých nadějných firem (nebo je dokonce
kupují) a kooperují na velmi široké bázi s výzkumnými organizacemi, např. tím, že je sponzorují a za to
požadují „právo první volby“ u nových poznatků. Pro MSP, které si nemohou vlastní výzkum dovolit
vůbec nebo jen v omezeném rozsahu, je získání nápadů zvenčí klíčové - i malé technologické zlepšení
může přinést velkou výhodu pro zákazníka a udržet nebo zvýšit konkurenceschopnost firmy.
V modelu otevřených inovací se nápady, které nebyly vybrány pro implementaci, nemusí
neproduktivně odložit. Mohou se stát základem proniknutí na nové trhy (založení dceřiné společnosti
nebo společné firmy několika investorů, tzv. joint venture), nebo mohou být nabídnuty formou
odprodeje nebo licence těm, kteří je dokáží implementovat. Firma může ostatním nabídnout ty svoje
poznatky, které přímo nedokáže využít.
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Obrázek 2: Klasický přístup vs. otevřená inovace

3.2

Inovační prostředí v České republice

Český statistický úřad na svých stránkách zveřejnil dne 15. října 2015 podrobné statistické výstupy
o financování výzkumu a vývoji v České republice a o počtu osob pracujících ve výzkumu a vývoji za
rok 2014 ze svého pravidelného Ročního šetření o výzkumu a vývoji, z něhož jsou uvedeny některé
výsledky13.

13

https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje
Strana 24/61

Obrázek 3: Celkové výdaje na výzkum a vývoj (GERD)

Zdroj: Český statistický úřad 2015, Roční statistické šetření VTR 5-01
Je nutné si uvědomit, jaká byla v roce 2014 struktura výdajů na výzkum a vývoj, jejichž výše dosáhla
85,104 mld. Kč, jež byly složeny z:
• 43,262 mld. Kč podnikatelské zdroje – 50,8 %,
• 28,034 mld. Kč veřejné zdroje z České republiky – 32,9 %,
• 13,252 mld. Kč veřejné ze zahraničí – 15,9 %,
• 0,556 mld. Kč ostatní zdroje z České republiky – 0,7 %.
Poznámka: Veřejné prostředky ze zahraničí pocházejí především ze Strukturálních fondů Evropské
unie, grantů, dotací a veřejných zakázek Evropské komise včetně rámcových programů, veřejných
zdrojů ostatních mezinárodních organizací a výzkumných institucí (např. Severoatlantická aliance,
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Organizace spojených národů, Evropská organizace
pro jaderný výzkum, Evropská vesmírná agentura) a zahraničních národních vládních institucí.
Zdroje financování výzkumu a vývoje ve vládním sektoru (většinou ústavy Akademie věd České
republiky), jejichž výše dosáhla 15,498 mld. Kč, byly složeny z:
•
•
•
•
•

0,536 mld. Kč podnikatelské z České republiky - 3,5 %,
1,369 mld. Kč podnikatelské ze zahraničí - 8,8 %,
9,769 mld. Kč veřejné z České republiky - 63,0 %,
3,794 mld. Kč veřejné ze zahraničí - 24,5 %,
0,030 mld. Kč ostatní z České republiky - 0,2 %.

Poznámka: Podnikatelské příjmy ze zahraničí tvořily v naprosté většině licenční poplatky Ústavu
anorganické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.
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Výdaje na výzkum a vývoj ve vládním sektoru14 podle vědních oblastí (15,496 mld. Kč) se skládaly z:
• 10,992 mld. Kč přírodní vědy - 70,1 %,
• 1,007 mld. Kč technické vědy - 6,5 %,
• 0,739 mld. Kč lékařské vědy - 4,8 %,
• 0,672 mld. Kč zemědělské vědy - 4,3 %,
• 0,769 mld. Kč sociální vědy - 5,0 %,
• 1,317 mld. Kč humanitní vědy - 8,5 %.
Výdaje na výzkum a vývoj u vysokých škol byly ve výši 21,628 mld. Kč (0,51 % HDP) a skládaly se z:
• 0,519 mld. Kč podnikatelské z České republiky - 2,4 %,
• 0,022 mld. Kč podnikatelské ze zahraničí - 0,1 %,
• 13,358 mld. Kč veřejné z České republiky - 61,8 %,
• 7,225 mld. Kč veřejné ze zahraničí - 33,4 %,
• 0,504 mld. Kč ostatní z České republiky - 2,3 %.
Výdaje na výzkum a vývoj u vysokých škol podle vědních oblastí byly tyto:
•
•
•
•
•
•

7,273 mld. Kč přírodní vědy - 33,6 %,
7,146 mld. Kč technické vědy - 33,0 %,
3,617 mld. Kč lékařské vědy - 16,7 %,
0,712 mld. Kč zemědělské vědy - 3,3 %,
1,436 mld. Kč sociální vědy - 6,6 %,
1,443 mld. Kč humanitní vědy - 6,7 %.

Je nutné upozornit, že příjmy z domácí podnikatelské sféry přesahují u veřejného sektoru a vysokých
škol 1 mld. Kč. Jedná se většinou o příjmy ze smluvního výzkumu a licencí. Tato výše svědčí o nízké
spolupráci veřejných výzkumných institucí s podnikatelskou praxí a je bohužel jedna z nejnižších
v Evropě.
Za zmínku stojí i jedna informace o výzkumu a vývoji ve dvou krajích. V Praze a v Jihomoravském kraji
v roce 2014 dohromady pracovalo 55 % zaměstnanců výzkumu a vývoje a spotřebovalo se 55 %
výdajů na výzkum a vývoj. Za poslední tři roky však vzrostly výdaje na výzkum a vývoj v Praze o 28 %,
v Jihomoravském kraji o 52 %.
Počet výzkumných pracovníků v roce 2014 činil celkem 36,04 tisíc osob, z toho více než polovina
(18,28 tis.) v podnikatelském sektoru a téměř třetina (10,97 tis.) na vysokých školách. V počtu
výzkumných pracovníků Česká republiky stále zaostává za průměrem zemí Evropské unie.

3.3

Evropská unie a mezinárodní možnosti

Budování konkurenceschopné znalostní ekonomiky je jedním z hlavních cílů Evropské unie. Jako
členský stát je Česká republika plně zapojena do všech podpůrných mechanismů, které na tomto poli
uskutečňuje Evropská komise (buď přímo, nebo prostřednictvím zřízených agentur).

Vládní sektor zahrnuje orgány státní správy a samosprávy na všech úrovních s výjimkou vyššího odborného a vysokého
školství.
14
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Česká republika je součástí Evropského výzkumného prostoru15 (z angl. European Research Area).
Evropský výzkumný prostor soustřeďuje zdroje Evropské unie související s vědou, výzkumem
a inovacemi s cílem zajistit dokonalejší koordinaci těchto činností, a to jak na úrovni členských států,
tak i na úrovni Evropské unie, a vytvořit prostor pro tzv. pátou svobodu, tj. svobodu šíření a využívání
poznatků.
Česká republika je plnohodnotným členským státem a může využít možností, jež nabízí unijní politika
zejména při podpoře aplikovaného výzkumu a inovačního podnikání. Podpůrné mechanismy se
soustředí zejména v programu Horizont 202016, ze kterého je možné čerpat účelové dotace například
na mobilitu vědců, výzkum a vývoj, zavádění inovací na trh. Horizont 2020 je dosud největším
programem na podporu výzkumu a inovací a operuje s rozpočtem téměř 80 mld. eur.
Mezinárodní spolupráce probíhá nejen pod hlavičkou Evropské unie, ale i na základě dvoustranných
mezinárodních smluv s jinými státy (např. EHP a Norské fondy17).

3.4

Centrální podpora výzkumu a vývoje

Na úrovni vlády byla přijata Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 –
2015 (aktualizovaná v roce 2013 s výhledem do roku 2020). Hlavním cílem národní politiky je vytvořit
kvalitní podmínky pro tvorbu nových poznatků a jejich využívání v inovacích, dílčí cíle jsou zaměřeny
na zajištění kvalitních lidských zdrojů, vytváření prostředí pro efektivní šíření a využívání znalostí,
zvyšování inovační výkonnosti podniků a zlepšení koordinace systému řízení v České republice.
Slabinou České republiky je absence jednotného centrálního řízení. Otázka podpory inovací totiž spadá
do kompetencí jak MŠMT, tak Ministerstva průmyslu a obchodu. Na krajské a místní úrovni se jedná
hlavně o Ministerstvo pro místní rozvoj. V menší míře jsou poskytovateli dotací i další ministerstva
podle svého zaměření. Ministerstvo financí provádí kontrolní činnost při hospodaření se státními
prostředky.
Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády v oblasti VaVaI, vykonává
však i funkce, které poradní roli vysoce překračují; navrhuje např. rozdělení prostředků z veřejných
zdrojů na podporu VaVaI. Rada pro výzkum, vývoj a inovace dle § 35 zákona č. 130/2002 Sb.
připravuje Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s MŠMT, hodnotí její
implementaci a dopady, navrhuje systém hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených
programů podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených
programů schvalované vládou, zabezpečuje úlohu správce a provozovatele informační systém
výzkumu, vývoje a inovací má další úkoly a kompetence vztahující se k řízení výzkumu a vývoje.
CzechInvest je státní instituce na podporu inovací, hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti
českého průmyslu.
Grantová agentura je dle §36 zákona č. 130/2002 Sb. je organizační složkou státu a správcem
rozpočtové kapitoly poskytující dotace v oblasti základní výzkum.

15

http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/o-era

16

www.h2020.cz

17

http://www.eeagrants.cz/
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TA ČR je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly (založená roku 2009), jejímž
úkolem je příprava a administrace programů aplikovaného výzkumu v jí svěřených oblastech. Jejím
z jejich cílů je stimulovat výzkum ve spolupráci s podniky.

3.5

Regionální podpora výzkumu a vývoje

Jednotlivé kraje a větší města implementují své vlastní politiky v oblasti podpory výzkumu a vývoje
a inovačního podnikání. Formulují vlastní Regionální inovační strategie, budují inovační infrastrukturu
(inkubátory, vědeckotechnické parky) a nabízí další možnosti dotací (například populární inovační
vouchery).
Mimo územně samosprávné celky existuje na regionální úrovni řada dalších poskytovatelů služeb.
Cennými kontakty disponují například obchodní komory. V řadě krajů vznikla nezávislá inovační
centra, která pomáhají s podporou začínajících podnikatelů, s propojováním podniků a výzkumných
organizací a s transferem technologií. Podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky vznikají
také při větších univerzitách.

3.6

Poptávka podniků po spolupráci s výzkumnými organizacemi

Poptávka po spolupráci s výzkumnými organizacemi je v České republice omezená. Příčinou může být
struktura a charakter hlavních hráčů na trhu. Hlavními tahouny hospodářství České republiky jsou
místní pobočky nebo dceřiné společnosti velkých zahraničních firem. Tyto firmy mají vlastní
výzkumné a vývojové kapacity, a pokud v České republice část svého výzkumu a vývoje umístí, ve
většině případů se jedná o aktivity na konci podnikového výzkumně-vývojového hodnotového řetězce,
nevyžadující významnější vstupy z výzkumu. Na tyto velké nadnárodní hráče jsou odběratelsky
navázány další subjekty. Tyto firmy se však silně orientují na zakázkový charakter výroby, jehož
předmětem jsou produkty s relativně nízkou přidanou hodnotou, a jejichž koncepce a zadání pro
výrobu jsou vytvářeny samotnými zákazníky. Důsledkem je slabá inovační poptávka projevující se
v nízkém zájmu o spolupráci na výzkumu a vývoji s vysokými školami. Ačkoliv rozsahem je poptávka
firem po spolupráci dostatečná, jejímu obsahu dominuje potřeba různorodých služeb a nikoliv potřeba
samotného výzkumu. Dalším charakteristickým rysem je poměrně malé zastoupení endogenních
inovačně zaměřených firem, k čemuž přispívá malá podpora vzniku spin off firem.

3.7

Inovační infrastruktura

Inovační infrastruktura je název vžitý pro zázemí (hmotné i myšlenkové), které má za cíl podporovat
inovační podnikání. V poslední době vznikla s využitím veřejných prostředků (zejména finančních
prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie) poměrně rozsáhlá inovační infrastruktura
(inkubátory, technologické parky, inovační centra a další subjekty), které napomáhají přenosu znalostí
z veřejného výzkumu do praxe a rozvoji spolupráce výzkumných organizací s podniky. Také vznikla
řada uskupení (klastry, technologické platformy), jejichž cílem je napomáhat spolupráci výzkumných
organizací s podniky a transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

3.8

Podnikatelský inkubátor

Podnikatelský inkubátor je zařízení, v němž jsou umístěny začínající firmy, které potřebují získat
podnikatelské zkušenosti v chráněném prostředí. Chráněný start je mimořádně důležitý pro spin-off
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firmy založené výzkumníky pro komercializaci nových poznatků, protože v akademickém prostředí
zpravidla neměli doposud možnost seznámit se s tím, co obnáší vedení společnosti a podnikání vůbec.
Firma, která v inkubátoru sídlí, může využívat řadu výhod a nabízených služeb:
• prostory pro podnikání s kvalitně vybavenou zasedací místností a administrativními službami
(recepční, podatelna atd.),
• sídlo společnosti na „dobré adrese“,
• poradenství v podnikatelské problematice,
• výcvik v podnikatelských dovednostech,
• pomoc při sestavení podnikatelského plánu,
• mentoring zkušenými profesionály,
• zprostředkování finanční podpory stávajícími programy pro rozvoj podnikání, pomoc při
přípravě žádosti,
• kontakt na investory,
• přístup do sítě odborných spolupracovníků,
• sdílení zkušeností s ostatními obyvateli inkubátoru.
Doba pobytu v inkubátoru by měla být omezená, obvykle nejvýše na tři roky. Poté je firma nucena
nebo finančně motivována inkubátor opustit, přesunout se do jiných prostor (s výhodou do
vědeckotechnického parku) a uvolnit místo dalším začínajícím podnikatelům. Není-li k dispozici
budova, je možno organizovat „virtuální inkubátor“, kdy jsou poradenské služby poskytovány přes
internet.
Pokud je inkubátor financován z veřejných zdrojů, řada služeb je zdarma nebo částečně dotována.
Inkubované firmy tak zpravidla nemusí platit tržní nájemné za prostory a plnou cenu za profesionální
poradenství.
Podnikatelské inkubátory bývají zakládány na místní nebo regionální úrovni. Při vstupu do inkubátoru
firmy zpravidla prochází výběrem s ohledem na omezenou kapacitu budovy.

3.9

Vědeckotechnický park

Ucelené území, které je určené pro firmy, tedy pro průmyslovou výrobu, obchod a služby, se nazývá
podnikatelský park nebo průmyslová zóna. Pokud tyto plochy osídlují firmy s vlastními výzkumnými
a vývojovými kapacitami, jedná se o vědeckotechnický (technologický) park. Vědeckotechnický park
může být oborově profilovaný (velmi často IT). Vědeckotechnické parky jsou většinou budovány
v těsné blízkosti výzkumných organizací (mohou být i součástí). Vědeckotechnický park těží ze
synergických efektů, které vznikají při koncentraci myšlenkových kapacit v jednom místě. Vědci
z univerzity a z firem si navzájem neformálně oponují záměry, spolupracují, případně se nechají
inspirovat k novým nápadům. Při dobrém plánování lze výrazně snížit celkové náklady sdílením
laboratorního vybavení, přístrojového času apod., studenti z univerzity mohou působit ve firmách
v rámci stáží a později do nich odcházejí do zaměstnání, což osobní vazby ještě více posiluje.
Uvádí se, že park zraje cca 10 let, než se synergické efekty mohou projevit (dostatečná obsazenost
a doba potřebná pro vytvoření osobních vazeb). Podmínkou pro úspěch parku je dostatečná územní
rezerva na další rozvoj. Doba pobytu firmy v parku není omezena, často si firmy v parku pořídí vlastní
budovu. Přidaná hodnota vědeckotechnického parku spočívá ve hmotné infrastruktuře, park počítá
s tím, že do něj vstupují již zralé firmy, které nepotřebují poradenství pro začínající podnikatele.
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Charakter vědeckotechnického parku do značné míry udává investor. Podíl soukromého kapitálu vede
zákonitě k ziskovému pojetí projektu (příjmy z nájemného). Pokud má park vytvářet především
nefinanční přínosy (zmíněné synergie a podpora MSP), je třeba projekt chápat jako neziskový
a dotovat jej z veřejných prostředků. Klíčem k úspěchu vědeckotechnických parků je networking
a nabídka kontaktů, nejen sídlo na určité adrese.
Aby se dosáhlo těchto cílů, vědecký park stimuluje a řídí přechod znalostí a technologií mezi
univerzitami, pracovišti výzkumu a vývoje, podniky a trhem, usnadňuje zakládání a rozvoj inovačních
firem prostřednictvím inkubátorů a spin-off procesu a zajišťuje další služby s přidanou hodnotou
společně s vysoce kvalitními prostorami a vybaveností.
Poznámka: Termín vědeckotechnický park je v České republice používán od roku 1990 souhrnně pro
všechny druhy parků (center). Vědeckotechnické parky se profilují především do tří hlavních typů:
•
•
•

vědecký park (centrum),
technologický park (centrum),
podnikatelské a inovační centrum (mezi nimi členové sítě European Business and Innovation
Centre Network (EBN) - BIC).

V minulosti se používaly různé termíny Research Park (Spojené státy americké), Science Park (Spojené
království Velké Británie a Severního Irska), Technology park (Spolková republika Německo),
Technopole (Francouzská republika). Jednalo se spíše o rozdíly dané regionálním používáním, než
o rozdíly věcné. Od roku 2002 se již většinou používá termín Science Park definovaný International
Association of Science Parks. Tento termín byl přijat na základě rozsáhlé diskuse a konsensu.
Vědeckým parkem (z angl. Science Park) se rozumí organizace řízená specializovanými profesionály,
jejichž hlavním cílem je zvýšení bohatství jeho společenství podporou kultury inovací
a konkurenceschopnosti s ním spojených podniků a znalostně orientovaných institucí.

3.10 Klastr
Klastr je „shluk“ (doslovný překlad z angličtiny) firem a institucí soustředěných na určitém
geografickém území působících v určitém oboru. Členové klastru jsou vzájemně propojeni
dodavatelsko-odběratelskými vazbami a mají společné zákazníky, technologie, prodejní kanály.
Zúčastněné společnosti si navzájem konkurují, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných
problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, nedostatečné zdroje na výzkum
apod.). Díky spolupráci v těchto oblastech mohou řadu svých omezení překonat a získat konkurenční
výhodu, která se těžko napodobuje. Mnoho klastrů také zahrnuje vládní či jiné instituce, jako
např. výzkumné organizace, normotvorné agentury či obchodní asociace, které poskytují
specializovaná školení, vzdělávání, informace, výzkum a technickou podporu.
Výhody klastru pro podniky dle CzechInvestu18:
• Poskytují úspory z rozsahu a snižují náklady - klastr poskytuje podnikům příležitost dosáhnout
kritického množství v klíčových oblastech, což jim přináší úspěch, který by nebyl možný, kdyby
pracovaly izolovaně.

18

http://www.czechinvest.org/prinosy-klastru
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• Snižují omezení menších firem a zvyšují specializaci - klastr může sdružovat firmy z různých
článků hodnotového řetězce. Umožňuje tak menším firmám, aby se specializovaly, a umožňuje
jim spolupracovat při konkurenci proti větším, vertikálně propojeným firmám.
• Zvyšují místní konkurenci a rivalitu a tím globální konkurenční výhodu - tato rivalita
podporuje ve firmách inovace, pomocí kterých se snaží zlepšit efektivitu
a konkurenceschopnost, aby se udržely „ve stádu".
• Zvyšují rychlost přenosu informací a technologií - to nastává v důsledku blízkosti firem, silných
vazeb mezi nimi a vysokou konkurenční podstatou klastru.
• Zvyšují moc a hlas menších firem - pomocí networkingu jsou menší firmy schopny ovlivňovat
události a lobovat u vlády za zlepšení služeb a infrastruktury.
• Podněcují vládu k investicím do specializované infrastruktury - díky viditelnosti klastru, jakož
i díky nákladové efektivitě a vyšší návratnosti investic, které představuje klastr, jsou tyto
investice snadněji zdůvodnitelné.
• Umožňují efektivní propojení a partnerství - viditelnost a důležitost klastru může také podnítit
reakci akademických institucí vůči vytváření partnerství s místním průmyslem.
Další výhodou je možnost společné propagace a prezentace například na veletrzích.
Pro tyto přínosy vznikla v minulých letech v České republice řada organizovaných klastrů, které mohly
požádat o financování své činnosti z veřejných prostředků. Je ovšem nutno říci, že některá takto
vzniklá uskupení nepřežila se svými aktivitami dobu trvání dotovaného projektu.

3.11 Technologická platforma
Technologické platformy jsou (formální nebo neformální) sdružení, která propojují nejvýznamnější
subjekty (průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, vysoké školy a další výzkumné organizace,
finanční instituce, orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů) ve strategicky
významných oborech. Technologické platformy působí na národní i mezinárodní úrovni a jejich vznik
a činnost je podporována Evropskou unií.
Technologické platformy přispívají k odstraňování bariér technologického rozvoje, díky společné
diskusi poskytují podněty pro rozvoj nových technologií, identifikují významná sociální a ekonomická
témata a v neposlední řadě usnadňují šíření nových poznatků. Technologické platformy svojí činností
nepřímo ovlivňují řadu procesů v ekonomice a ve společnosti. Prostřednictvím technologické
platformy mají podniky příležitost formovat společenské prostředí, ve kterém působí, mají příležitost
je reálně ovlivnit. Odstranění bariér, které mohou souviset s organizací výzkumu, předpisy,
technickými standardy, financováním, neochotou akceptovat nové technologie, nedostatkem
dovedností a školení apod., a správné zacílení podpory státu na potřeby identifikované „zdola“
napomáhají konkurenceschopnosti celého oboru.
Klastry i technologické platformy mají společné, že využívají spojení a kritické koncentrace k dosažení
cílů, které by jinak byly těžko dosažitelné. Rozdíl oproti klastrům je územní, protože klastry jsou
v drtivé většině regionální. Klastry jsou orientovány spíše dovnitř, kdežto platformy řeší problémy
a bariéry směrem k okolnímu prostředí, technologické platformy řeší dlouhodobé strategické
směřování a vize oboru.
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Pro tyto přínosy vznikla v minulých letech v České republice řada technologických platforem, které
mohly požádat o financování své činnosti z veřejných prostředků. Podobně jako klastry, ani řada
podpořených technologických platforem nepřežila se svými aktivitami konec projektu.

3.12 Inovační centrum
Inovační centra, Kanceláře pro přenos znalostí, CTT a obdobné subjekty s podobnými názvy jsou
základními subjekty inovační scény zaměřenými na realizaci nebo mediaci přenosu znalostí
a technologií z akademické do komerční sféry. Působí v těsné součinnosti s výzkumnými organizacemi,
ale měla by rozumět podnikatelskému prostředí. CTT existují v řadě právních i organizačních forem.
Typicky realizované aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyhledávání nových poznatků,
posouzení komerčního potenciálu,
ochrana duševního vlastnictví,
marketing technologií a propagace,
licencování,
poradenství a vzdělávání v oblasti duševního vlastnictví, komercializace, podnikání,
právní zajištění transferu technologií,
podpora zakládání spin-off firem,
podpora při získávání a administraci dotovaných projektů (projektová kancelář),
business development (navazování kontaktů s aplikační sférou, domlouvání spolupráce).

Podle vztahu k výzkumné organizaci lze rozlišit tři typy Center transferu technologií:
• organizační jednotka výzkumné organizace (nejrozšířenější),
• mající samostatnou formu, ale sloužící potřebám jedné výzkumné organizace, která je založila,
• samostatný subjekt, který nabízí své služby více organizacím a firmám
Financování CTT úzce souvisí s jejich právním statutem. V případě CTT fungujících jako vnitřní
organizační jednotka výzkumné organizace, je CTT financováno ze zdrojů výzkumné organizace,
případně jsou podpořena projekty ze státních prostředků. Proto je vyvíjen menší tlak na jejich
ekonomickou soběstačnost. Hlavní funkcí vnitřních CTT je podpora komercializace poznatků
vytvořených v mateřské organizaci. Hlavním cílem je profit mateřské instituce jako celku, přínosy CTT
nejsou hodnoceny pouze tvrdými ekonomickými indikátory počtu prodaných licencí a získaných
příjmů, ale také „soft“ působení, například navázání nové spolupráce, vzdělávání výzkumníků
v otázkách duševního vlastnictví atd.
CTT, která po počátečním stadiu financování mateřskou institucí přešla na plně komerční principy
existence, si na sebe musí vydělat sama. Na jedné straně tato CTT fungují efektivněji, na druhou stranu
se od nich nedá očekávat, že budou plnit komerčně nezajímavé, ale pro výzkumnou organizaci
potřebné funkce (např. vyhledávání komerčně zajímavých poznatků a technologií na jednotlivých
pracovištích). V případě CTT fungujícího mimo výzkumnou organizaci jsou hlavními zdroji příjmů
poplatky za služby poskytované třetím stranám.
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CTT třetího typu, která nabízí svoje služby všem subjektům v regionu a zejména firmám, které jejich
služby financují, jsou označovaná též zkratkou BIC (z angl. Business Innovation Centre19). Mají
zpravidla širší záběr a kromě aktivit transferu technologií se zabývají i obecnou podporou inovačního
podnikání, např. velmi často jsou provozovateli podnikatelských inkubátorů, mají programy na
podporu začínajících technologicky orientovaných firem, ve velké míře rozvíjí networkingové aktivity
a nabízí poradenství při získávání prostředků z veřejných rozpočtů (grantová podpora).

3.13 Internetové sítě a portály
Pro propojování poptávkové a nabídkové strany transferu technologií vznikla celá řada webových
portálů, patentových burz a podobných. Ověřeným webem pod záštitou Evropské komise s vlastním
recenzním řízením zveřejněných nabídek je Enterprise Europe Network. Jedním z českých portálů je
inovace.cz provozovaná Jihomoravským inovačním centrem.

19

www.ebn.eu
Strana 33/61

4 Co je transfer znalostí
Transfer znalostí je proces převodu znalostí a technologií z místa svého vzniku do místa, kde je znalost
nebo technologie přímo či nepřímo využita v praxi. Transfer znalostí je efektivním způsobem využití
zdrojů společnosti k trvale udržitelnému rozvoji. Transfer znalostí je mechanismus, který leží v jádru
modelu otevřených inovací a šíření nových znalostí.
K transferu znalostí dochází všude tam, kde je na jedné straně tvůrce znalosti a na druhé straně její
uživatel. Ke sdílení poznatků může docházet mezi podniky navzájem, zejména v rámci budování
společných technologických platforem a oborových standardů, na jejichž základě teprve vznikají
jednotlivé produkty (typickým příkladem jsou komunikační technologie). Daleko častějším případem
je však transfer mezi výzkumnou organizací, která v rámci základního a aplikovaného výzkumu
generuje poznatky, a průmyslovými podniky, které tyto poznatky zavádějí do praxe, tedy proměňují je
ve výrobky a služby nabízené komerčně na trhu zákazníkům. Tato publikace se věnuje primárně
transferu znalostí z výzkumných organizací.
Přínosy transferu znalostí pro podniky:
•
•
•
•
•
•

ušetření nákladů na vlastní výzkumné kapacity,
nový úhel pohledu,
přístup k unikátním vědeckým pracovištím a laboratořím,
snížení doby potřebné pro zavedení inovace na trh,
umožnění vstupu na zavedený trh,
snížení podnikatelského rizika spojeného s neúspěchem výzkumného směru.

Přínosy transferu znalostí pro výzkumné organizace:
•
•
•
•
•

řešení reálných problémů z praxe,
nové podněty pro výzkum,
lepší možnosti uplatnění studentů v praxi,
finanční přínos,
prestiž plynoucí ze spolupráce.

Přínosy transferu znalostí pro společnost:
• zvýšení konkurenceschopnosti České republiky,
• zvýšení kvality života obyvatel (nové pracovní příležitosti, lepší výrobky a služby, kvalitnější
vzdělávání),
• region je atraktivnější pro investory,
• region je atraktivnější pro špičkové vědce,
• bohatší firmy odvádějí vyšší daňový výnos,
• posílení zájmu o studium technických oborů.
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5 Duševní vlastnictví
I když je technické řešení často ztělesněno v prototypu nebo funkčním modelu, to, co je opravdu
předmětem transferu znalosti, jsou nehmotné statky jako myšlenky, tvůrčí řešení problému, nové
postupy a unikátní know-how, tedy věci nehmotné povahy. Protože šíření myšlenek nelze zcela účinně
zabránit a nelze je držet pro sebe jako běžné hmotné věci, vyvinul se propracovaný systém ochrany
duševního vlastnictví, který hledá kompromis mezi potřebami společnosti využívat nové myšlenky
a zájmy autorů (původců) řešení a firem, které do jejich vývoje investovaly. Informace mají v dnešní
společnosti čím dál větší hodnotu. Systém ochrany duševního vlastnictví umožňuje firmám tuto
hodnotu podržet pro sebe a využít jako konkurenční výhodu. Držitel (vlastník) práv duševního
vlastnictví má totiž monopol na využití těchto tvůrčích výsledků. Bez ochrany duševního vlastnictví by
nebylo co transferovat. Je proto třeba mít základní znalosti o systému ochrany nehmotných výsledků
tvůrčí práce a vědět, kam se obrátit pro radu.
Tématem tohoto materiálu není ochrana duševního vlastnictví, bez základního přehledu se ale
v dalším výkladu neobejdeme. Proto si stručně osvěžíme základní fakta.
Obrázek 4: Duševní vlastnictví

Mezinárodní Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z roku 196720 stanovila v čl. 2,
že duševní vlastnictví zahrnuje práva k: literárním, uměleckým a vědeckým dílům, výkonům
výkonných umělců, zvukovým záznamům a vysílání, vynálezům, vědeckým objevům, průmyslovým
vzorům, ochranným známkám, obchodnímu jménu a názvům a práva na ochranu proti nekalé soutěži

20

http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html
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a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární
a umělecké.
Patenty a užitné vzory chrání vynálezy, které jsou celosvětově nové, jsou výsledkem vynálezecké
činnosti (patent) nebo přesahují rámec pouhé odborné dovednosti (užitný vzor), a jsou průmyslově
využitelné. Průmyslové vzory chrání vzhled výrobku nebo jeho části (design). Ochranné známky jsou
označení schopná grafického znázornění a způsobilá odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků
a služeb jiné osoby. O všechna tato práva se musí žádat prostřednictvím zpoplatněné přihlášky
u příslušného úřadu a mají omezenou dobu platnosti (s výjimkou ochranné známky), získaná práva
vždy platí jen v tom státě, kde byla zapsána. Autorské právo chrání autorská díla, tedy díla literární,
jiná umělecká a vědecká. Autorské právo je neformální - vzniká automaticky a nikde se nezapisuje a (s možnou výjimkou ochranných známek) trvá podstatně déle než ochrana registrovaných práv. Za
autorské dílo se považují i počítačové programy. Duševním vlastnictvím je i obchodní tajemství
a know-how, které musí podnikatel chránit před zveřejněním prostřednictvím pečlivého utajení.
Tabulka 1: Povaha duševního vlastnictví a jeho možný způsob ochrany
Povaha
duševního
vlastnictví

Možný způsob ochrany
Patent

Užitný vzor

Průmyslový
vzor

Autorské
právo

Ochranná
známka

Utajení

Technické
řešení
Know-how
Vzhled
výrobku
Software

V
určitých
případech

Název
Odborná
publikace
Webové
stránky

Odpovědné řízení duševního vlastnictví se podnikateli rozhodně vyplatí, neboť jde o jeho nehmotný
kapitál. Management duševního vlastnictví znamená včas identifikovat nové poznatky, vyhodnotit
jejich komerční potenciál, naplánovat strategii ochrany duševního vlastnictví, projít příslušným
řízením vedoucím k ochraně, získaná práva udržovat a bránit se jejich porušování. Neméně důležité je
rozhodnout, kdy už patent nestojí za to udržovat a kde je dán potenciál pro transfer znalostí směrem
ven. Zároveň si firma uvědomí, které klíčové nebo dílčí znalosti jí chybí - tam je příležitost pro transfer
směrem dovnitř.
Na závěr této kapitoly je třeba připomenout, že ochrana duševního vlastnictví je prostředkem, nikoli
cílem. Jen velice málo patentů je komerčně úspěšných a většina zůstane v praxi nevyužitých.
I nevyužité patenty mají svůj význam, protože se patentují v rané fázi vývoje technologie a firma ví, že
na trh se dostane jako inovace jen menší počet potenciálních nápadů. Některé nevyužívané patenty
zůstanou jako blokační zeď proti obejití ze strany konkurence. Dále nepotřebné patenty je žádoucí
opustit.
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6 Technologie v raném stádiu vývoje
Vědecký výzkum je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo
společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků, prováděná
jako základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Na výzkum a vývoj technologie
navazuje vývoj produktu včetně designu, jeho testování a nakonec uvedení na trh (marketing).

výzkum
•patent

proof of concept
•fungující
prototyp

vývoj produktu
•nový výrobek
nebo služba

výroba a
marketing
•zisky

V čím ranější fázi vývoje se technologie nachází, tím dále je od vstupu na trh. Čím dále je technologie od
vstupu na trh, tím větší investice jsou ještě potřeba, než začne generovat zisky. Čím ranější
technologie, tím větší jsou rizika, že se na trh nikdy nedostane. Může se ukázat, že prototyp není ve
svých parametrech tak účinný, jak se předpokládalo, vývojáři mohou zjistit, že použité materiály jsou
příliš drahé a nejdou nahradit, že prototyp nelze zmenšit pro praktické využití zákazníky, výroba
v průmyslovém měřítku je obtížná nebo nemožná. Proto je nesmírně obtížné najít pro technologie
v raném stádiu zájemce, který by je úspěšně komercializoval. Potřebné zdroje jsou příliš velké, a rizika
příliš vysoká.
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Obrázek 5: Údolí smrti

Zatímco výzkum a vývoj je silně dotován ze státních prostředků (až 100 % financování na základní
výzkum), čím blíže trhu, tím menší míra spolufinancování ze státního rozpočtu. Podpora státu
zpravidla nepřesahuje fázi pre-seed (proof-of-concept) a očekává se, že financování převezme
soukromý sektor. Pokud ovšem nejde o silnou firmu s vlastními kapitálovými zdroji, investor se hledá
obtížně. Bankovní půjčky v této fázi zpravidla nejsou dostupné, protože banky odmítají financovat
rizikové projekty. Tomuto výpadku ve financování se říká údolí smrti, protože málokterý slibný nápad
tuto finanční poušť překoná. Údolí smrti je nejkritičtější místo inovačního podnikání z hlediska
financování. V zahraničí jsou obvyklým zdrojem pro financování inovačních aktivit a projektů
začínajících firem investice ve formě kapitálových vstupů (investice business angels či rizikový kapitál
nebo, když vše ostatní selže, pověstné FFF – family, friends and fools, tedy rodina, přátelé a blázni).
Tyto zdroje financování inovací jsou však v České republice zatím málo rozvinuté.
Až na malé výjimky (například software) jsou všechny technologie z výzkumných organizací v raném
stádiu, fungující prototyp je to nejlepší, v co může firma doufat. Toto je nejproblematičtější aspekt
transferu znalostí z vysokých škol. Většina výsledků výzkumu a vývoje není připravena na využití
v praxi a je potřeba dodatečný výzkum a tedy dodatečné finanční zdroje. Nezralost technologií pro
vstup na trh je jednou z příčin omezené poptávky aplikační sféry, a to zejména z důvodů:
•
•
•
•

nutnosti obrovských dalších investic,
vysokého rizika neúspěchu,
obtížnosti ocenění technologie v raném stádiu,
neochoty výzkumných organizací poskytovat záruky, které firmy požadují.

Je třeba mít reálná očekávání jak na straně podniků, tak na straně poskytovatele znalostí.
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7 Základní způsoby transferu znalostí
Obrázek 6: Základní způsoby transferu znalostí

7.1

Dohoda o mlčenlivosti

Před zahájením spolupráce a v jejím průběhu si partneři často potřebují vyměnit informace, které jsou
důvěrného charakteru a které nechtějí volně šířit. Mohou to být citlivé informace o interních
procesech, cenové politice, osobních údajích zaměstnanců, technologických problémech nebo
strategických plánech, a v neposlední řadě tajené informace o duševním vlastnictví, např. know-how.
Prvním krokem při všech způsobech transferu znalostí je uzavření dohody o mlčenlivosti (ochraně
důvěrných informací), které posílí důvěru mezi stranami. Tato dohoda umožní partnerům volně
diskutovat a bezpečně se rozejít i v případě, že k navázání spolupráce nakonec nedojde.

7.2

Výzkum na zakázku

O výzkum na zakázku (kontrahovaný, smluvní výzkum) se jedná v případě, kdy výzkumná organizace
poskytuje službu firmě a obdrží přiměřenou odměnu za svou službu (ideálně tržní cenu, blíže
v kapitole 2.2.1 Rámce). Firma určí podmínky této služby, obvykle vlastní výsledky výzkumu a nese
riziko neúspěchu. Výzkumný úkol může mít podobu analýzy, měření, zkoušek nebo komplexní
výzkumné činnosti. Motivací pro firmy je přístup k odborným znalostem výzkumných týmů
a jedinečným nákladným přístrojům. Výzkum na zakázku lze doporučit jako vhodný začátek
spolupráce s výzkumnou organizací, ve které si obě strany ověří vzájemné možnosti a vybudují důvěru
potřebnou pro dlouhodobější formy spolupráce.
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Definice díla
Smluvním stranám by mělo být naprosto jasné, co přesně a v jaké kvalitě má být dodáno. Jedná se
pouze o výzkumnou zprávu nebo zprávu z měření? Jsou to i vytvořené prototypy? Získává objednatel
i duševní vlastnictví, která při práci na zakázce vzniklo?
Práva k výsledkům
Pokud výsledky vznikají přímo pro podnikatele podle jeho zadání a zaplatí za ně tržní cenu, tak je
přirozené, že mu výsledky budou patřit včetně duševního vlastnictví, které při práci vzniklo. Právní
formou výzkumu na zakázku je smlouva o dílo (v České republice upravena § 2586 a následujícími
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), která tuto otázku podpůrně řeší kompromisem mezi
objednatelem (firmou) a zhotovitelem (výzkumnou organizací), je ale možno domluvit ve smlouvě jiná
pravidla.
Existující duševní vlastnictví
V některých případech je služba založena na duševním vlastnictví výzkumné organizace, které vzniklo
již před zahájením prací a není obsahem zakázky. Objednatel se v tomto případě většinou nestává
vlastníkem takových background znalostí a je třeba dojednat zvláštní licenční ujednání, která budou
zpravidla nevýhradního charakteru a promítnou se do ceny zakázky.
Ochrana důvěrných informací
Protože v rámci práce na zakázce může být nutné, aby podnik zhotovitele seznámil s určitými
technickými a organizačními informacemi o své společnosti, které není vhodné dále šířit, lze doporučit,
aby smlouva o dílo obsahovala přiměřené závazky mlčenlivosti o důvěrných informacích.

7.3

Společný projekt

Podle definice v Rámci se v případě projektu prováděného ve spolupráci na návrhu projektu podílejí,
k jeho provedení přispívají a riziko a výsledek projektu sdílejí nejméně dva partneři. Kooperativní
výzkum je opravdová spolupráce, kde obě strany do projektu něco vkládají (lidské síly, infrastrukturu,
finanční zajištění, dosavadní know-how) a obě strany se podílejí na jeho výsledcích. Základními
předpoklady úspěchu jsou vzájemná důvěra a kvalitní řízení. Společné projekty jsou nejefektivnějším
způsobem transferu znalostí - poznatky základního výzkumu se prostřednictvím výzkumné
spolupráce proměňují v konkrétní praktické aplikace, které průmyslový partner účinně promítne
v nové výrobky a služby.
Podle Rámce musí být před začátkem projektu dohodnuty základní podmínky. Smlouva o spolupráci
řeší mezi stranami důležité otázky spolupráce:
•
•
•
•

popis činností, které je nutné provést, jejich rozdělení mezi partnery spolu s časovým plánem
a způsobem předávání výstupů,
řízení projektu včetně komunikace mezi týmy,
způsob financování nákladů na projekt a nesení finančních a technologických rizik,
co jednotliví partneři do projektu vkládají, zejména vymezení existujícího duševního
vlastnictví, na kterém budou stavět, a vzájemná práva k jeho užívání během projektu a po jeho
skončení, rozdělení práv k výsledkům.
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Duševní vlastnictví ve společném projektu
Na rozdíl od výzkumu na zakázku, ve společném projektu jsou jeho výsledky sdílené. Rozdělení
výsledků mezi partnery by mělo být vyvážené, mělo by odpovídat jejich (nejen finančním) vkladům do
projektu, oprávněným zájmům a dalším plánům na využití výsledků. Hlavním cílem firmy bude použít
vytvořené výsledky ke komerčnímu poskytování výrobků a služeb. Výzkumná organizace bude chtít
zejména výsledky publikovat a používat je ve výuce a pro navazující výzkumnou činnost. Výzkumná
organizace nemůže výsledky přímo komerčně využít, na výnosech z využití výsledků se bude proto
podílet jen nepřímo, a to buď podílem na výnosech z komerčního užití výsledků spolupracujícím
partnerem, nebo prostřednictvím licencování výsledků dalším podnikům. Rozdělení vlastnických
a užívacích práva mohou mít mnoho podob a záleží vždy na daném projektu a jeho partnerech, jaké
řešení je pro ně nejlepší. Rámec dává alternativní možnosti vypořádání práv k výsledkům v kapitole
2.2.2. Nedílnou součástí je dohoda, kdo, kdy a kde bude výsledky chránit patenty a jinými nástroji,
a poskytnutí si příslušných licencí. Dohoda o rozdělení duševního vlastnictví tvoří klíčovou část
smlouvy o spolupráci.

7.4

Licencování nebo převod výzkumných výsledků

Výzkumné organizace pracují na různých výzkumných tématech, z nichž řada je orientovaná na
potřeby průmyslových aplikací. Předpokládá se tedy praktické využití výsledků výzkumu, které mají
výzkumné organizace ve svém portfoliu zpravidla jako chráněné duševní vlastnictví v podobě patentů
nebo užitných vzorů. Pokud podnikatel zjistí, že výzkumná organizace drží řešení technického
problému, se kterým zápasí, nebo pokud by chtěl vyrábět výrobek podle jejího patentu, může požádat
o převod daného duševního vlastnictví nebo častěji, o poskytnutí licence.
Převod patentu a jiného registrovaného duševního vlastnictví je podobný kupní smlouvě. Původní
majitel převede všechna práva na nového majitele za dohodnutou cenu a dojde ke změně zápisu
vlastníka v rejstříku u patentového úřadu. Je možné si ve smlouvě o převodu sjednat, že původní
majitel smí patent dále užívat (zpětná licence).
Licence je souhlas s užitím duševního vlastnictví a uděluje se prostřednictvím smlouvy mezi
nabyvatelem a poskytovatelem. Typická licenční smlouva, kromě pravidelných ustanovení o smluvních
stranách, trvání smlouvy atd. obsahuje:
Přesné vymezení duševního vlastnictví, které se licencuje
• Smlouva musí být dostatečně určitá a musí vymezit licencovaný předmět, aby nebylo možné jej
zaměnit s jiným. Nejsnadnější vymezení je u zapsaných práv, u kterých stačí odkázat na
bibliografické údaje zapsané v rejstříku patentového úřadu. Pokud se předává (také) knowhow, je třeba je hmotně zachytit v podobě dokumentace, výkresů a postupů. Jen objektivně
vyjádřené know-how může být předmětem licence.
Způsob předání znalostí a pomoc se zaučením nabyvatele
• Pokud je z popisu vynálezu v patentu naprosto jasné, jak se vynález používá, tento krok
odpadá. V opačném případě bude třeba technická pomoc ze strany poskytovatele licence.
Základní technická pomoc bývá součástí ceny za licenci.
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Dobu, na kterou se užívací právo uděluje
• Doba trvání může být vymezena konkrétním datem (např. do 31. prosince 2018), dobou (na
dobu tří let od uzavření smlouvy) nebo odkazem na určitou událost, která jistě v budoucnu
nastane (do doby zániku platnosti patentu). Smlouvu lze uzavřít i na dobu neurčitou, v tom
případě ji lze vypovědět.
Způsob užití (výroba, distribuce, nebo jen nekomerční licence)
• Způsob užití je jádrem licenční smlouvy a říká, co může nabyvatel s duševním vlastnictvím
dělat. Licence nemusí nutně dávat nabyvateli všechna užívací práva, která má vlastník patentu.
Pokud nabyvatel nechce například software prodávat koncovým zákazníkům a pouze chce mít
jednu kopii pro svou potřebu, není nutné, aby platil za distribuční práva.
Množstevní a územní rozsah
• Licence může vymezit území, na kterém bude nabyvatel obchodně působit. Pokud vlastník
vlastní vynález chráněný po celé Evropě, můžeme jej licencovat ve Spolkové republice
Německo, Rakouské republice a Italské republice jedné firmě a v Polské republice, České
republice a Slovenské republice druhé firmě. Protože každá z nich působí jen lokálně
a neplánuje expandovat, navzájem si nebudou překážet a poskytovatel licence získá celkově
více příjmů. Podobně lze omezit i množství kopií nebo výrobků, které je oprávněn vyrobit.
V případě množstevního a územního omezení je třeba respektovat předpisy na ochranu
hospodářské soutěže (mohlo by dojít ke zneužití patentového monopolu k umělému dělení
trhu a v důsledku toho k nepříznivému růstu cen pro spotřebitele).
Exkluzivita poskytnutých licenčních oprávnění
• Exkluzivní, neboli výhradní licence, znamená, že nabyvatel bude jediným uživatelem duševního
vlastnictví, bude tedy mít ekonomické postavení skoro jako by byl vlastníkem práv. Zatímco při
nevýhradní licenci může poskytovatel dát souhlas s užitím i dalším osobám včetně konkurentů
nabyvatele. Cena výhradní licence bývá podstatně vyšší. Volba licenční strategie je velmi
individuální s ohledem na druh výrobků, na strukturu trhu a další faktory.
Cena za licenci a způsob jejího placení
• V každé licenční smlouvě musí být uvedena licenční odměna (cena za užití duševního
vlastnictví), nebo údaj o tom, že je licence bezplatná. Licenční odměna (její část) nemusí být
vždy placena pouze v penězích.
• V praxi se vžily dva základní způsoby placení licenční odměny. Nabyvatel může zaplatit pevně
určenou sumu, buď naráz, nebo ve splátkách, které mohou být navázány na určité milníky
v licenčním vztahu (udělení patentu, který byl zatím ve fázi přihlášky, vyrobení prvního kusu
podle patentu apod.). Druhým způsobem je placení licenčních poplatků (z angl. royalties),
vyjádřených % podílem na tržbách z licenční výroby (nedoporučuje se vázat placení poplatků
na zisk, protože je to velmi flexibilní kategorie). Výhody a nevýhody jsou zřejmé: procenta
z tržeb lépe odráží realitu, tím pádem poskytovatel licence může získat velké prostředky, ale
zároveň nese riziko, že se technologie na trhu nechytí. Nejlepší je tedy oba typy plateb
kombinovat.
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Další související otázky, zejména záruky, kontrolní oprávnění a sankce
• Licenční smlouva k registrovanému duševnímu vlastnictví nabývá účinnosti vůči třetím
osobám až v okamžiku zápisu do rejstříku. Zápis je zpoplatněn. Smluvní strany by se měly
domluvit, která z nich podá návrh na zápis a v jaké lhůtě.
Před koupí licence by si měl podnikatel ujasnit, jak toto duševní vlastnictví zapadá do portfolia jeho
firmy (zda mu zajistí volné pole působnosti na trhu nebo musí získat další licence od jiných subjektů),
zda patent vůbec platí a jak dlouhá doba platnosti ještě zbývá, v jakém rozsahu a na jakém území (toto
lze ověřit v databázi Úřad průmyslového vlastnictví), zda by nebylo levnější patent obejít a vytvořit
alternativní řešení (invent-around).
Licenční vztah, zejména pokud je výhradní, je dlouhodobou záležitostí a je důležité vyjednat na
začátku spolupráce takové podmínky, které budou citlivé k zájmům obou stran. Příliš náročné finanční
požadavky výzkumné organizace mohou nepřiměřeně brzdit rozvoj podnikání nabyvatele a ve
výsledku vést k nižším celkovým výnosům i pro poskytovatele licence, podcenění komerčního
potenciálu technologie zase zanechá v poskytovateli licence pocit, že byl využit, a může se snažit
spolupráci při nejbližší příležitosti ukončit. Licenční smlouvy mohou být velmi flexibilní a strany by
měly vždy vyjednávat s cílem oboustranně výhodného (win-win) řešení.

7.5

Založení společnosti

Specifickým způsobem transferu znalostí je založení nového podniku, jehož posláním je
komercializace nových výzkumných výsledků. Výsledky výzkumu se dostanou do společnosti v podobě
duševního vlastnictví buď nehmotným vkladem do základního kapitálu (pravá spin-off), nebo na
základě licenční smlouvy (někdy též start-up). Pro takový podnik se vžil název „spin-off firma“ a často
jsou jejími zakladateli vynálezci, kteří stáli u vzniku daného duševního vlastnictví. Existující
společnosti se mohou na podnikání spin-off firem podílet jako strategičtí investoři. Pokud takovou
společnost založí více subjektů, třeba právě zavedený podnik a výzkumná organizace, jedná se o joint
venture.

7.6

Výběr způsobu komercializace

O tom, jaký je nejvhodnější způsob komercializace, rozhoduje více faktorů. Mezi nejvýznamnější patří
potenciální velikost trhu a úroveň nové technologie či produktu, zejména však preference případného
zájemce.
Prodej licence je vhodným řešením, pokud nová technologie může být využitelná na více trzích a tedy
může být prodána více zájemcům. Dalším důvodem je nedostatek kapacit nebo zájmu věnovat se
náročnějším formám komercializace. Hůře se licencují poznatky v rané fázi vývoje.
Společný výzkumný projekt je častou alternativou tam, kde jde o poznatek v raném stadiu vývoje.
Např. spojí výzkumná organizace síly s komerčním partnerem a výsledkem je poznatek šitý na míru
praxi. Bývá spojen s poskytnutím licence k stávajícím poznatkům.
Založení nové firmy může v případě úspěchu zajistit všem zúčastněným nejvyšší příjmy.
Předpokladem však je aktivní zájem výzkumných pracovníků a jistá podnikatelská odvaha a myšlení.
Tato cesta je vhodná, pokud poznatek do značné míry spočívá na osobním know-how vědců.
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Nevýhodná je v případě, že by se nová společnost musela prosadit na trhu ovládaném několika
velkými hráči.
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8 Oceňování technologií
Nedílnou součástí procesu transferu znalostí jsou i úvahy o ceně uvažované technologie, ať již je
předmětem vkladu do základního kapitálu nové spin-off firmy, o koupi licence nebo vyjednávání
přiměřené kompenzace v rámci sdílení výsledků společného projektu. Bez rámcové představy
o hodnotě technologie nelze vstoupit do jednání s partnerem.
Ocenění nehmotných aktiv je komplexní disciplínou i v ideálním případě, kdy je duševní vlastnictví
ochráněno a je součástí již zavedených výrobků na trhu. I tehdy je nutné zodpovědět otázky, jak velký
podíl na ceně výrobku má právě tato technologie, kolik přidané hodnoty tvoří další duševní vlastnictví,
kolik z ceny se váže k designu výrobku, kolik lze připsat značce, kolik je dílem vhodné marketingové
strategie. O to obtížnější je vyčíslení hodnoty v případě, že duševní vlastnictví je pouze ve fázi
prototypu a patent nebyl dosud udělen. Není pochyb o tom, že výsledky výzkumu výzkumných
organizací budou spadat právě do této druhé kategorie.
Teorie oceňování pracuje s několika základními metodami, kterými lze určit cenu duševního
vlastnictví. Správně zvolenou metodou a její bezchybnou aplikací lze dojít k přezkoumatelnému závěru
o tržní ceně technologie. Bohužel, kvalita práce znalců v této specializaci je v České republice až na
světlé výjimky nevalná.

8.1

Srovnávací metoda

Řeší se otázka, za kolik se stejné nebo obdobné technologie běžně obchodují v daném místě a čase,
protože nikdo nechce zaplatit více, než je cena na trhu obvyklá. Problém srovnávací metody je její
aplikace na unikátní výsledky výzkumu. Pokud je podstatou vynálezecké činnosti a inovací jejich
jedinečnost, tak na trhu prostě nenalezneme produkty, se kterými bychom mohli cenu porovnat.
Druhým problémem je obecná nedostupnost relevantních dat – duševní vlastnictví je obchodováno
neveřejně a informace o transakcích nebývají běžně dostupné.

8.2

Nákladová metoda

Východiskem metody je, že nikdo nebude chtít za technologii zaplatit více, než by stálo, kdyby si ji
vyvinul sám. Při použití nákladové je zodpovězena otázka, kolik peněz by nyní stálo vytvořit stejný
nebo obdobný výsledek. Problémem použití této metody např. v univerzitním prostředí jsou často
obtížně vysledovatelné zdroje financování konkrétního výsledku, a dále samotná povaha vynálezecké
činnosti jako záblesku tvůrčího génia – převratná myšlenka může vědce napadnout v průběhu
přestávky na oběd.

8.3

Výnosová metoda

Protože nikdo nechce za technologii zaplatit více, než kolik na ní v budoucnu vydělá, výnosová metoda
pracuje se současnou hodnotou budoucích peněžních toků. Základem metody je úvaha, jak velké zisky
z využití technologie lze realizovat. Při svém odhadu je nutné se opřít o minulé zkušenosti, o predikci
vývoje trhu, odhadnout, jak velký tržní podíl lze získat a jak brzo výrobek opět zastará, jak dlouho ještě
potrvá patentová ochrana brzdící nástup konkurence. Slabinou metody je, že se z větší či menší míry
spoléhá na odhady budoucího vývoje.
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Stanovení tržní hodnoty je třeba odlišit od ocenění za účelem evidence majetku a účetnictví, pro které
je předepsána konkrétní metoda zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, s ohledem na
odlišný účel tohoto ocenění.
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9 Komercializace
organizacích

výsledků

výzkumu

a

vývoje

ve

výzkumných

Vysoké školy by měly přistupovat odpovědně ke své třetí roli a rozvíjet mechanismy pro transfer nově
vytvořených technologií do praxe, podobně to platí i pro ostatní výzkumné organizace. Tam, kde
dochází ke vzniku nových potenciálně komerčně významných řešení pravidelně, je žádoucí vytvořit
podmínky, které zajistí potřebné činnosti v procesu komercializace, zejména zajistit služby interní
nebo externí CTT.

9.1

Proces komercializace na výzkumné organizaci
1. Identifikace nového poznatku
Všichni zaměstnanci mají ze zákona povinnost ohlásit zaměstnavateli vznik nového vynálezu do
30. dnů od jeho vytvoření. Zaměstnanci by měli mít jasno, jak a vůči komu tuto ohlašovací
povinnost splnit. Jako dobrou praxi lze doporučit standardizovaný formulář pro ohlášení, ze
kterého se CTT nebo jiná pověřená osoba dozví všechny potřebné informace pro vyhodnocení
komerčního potenciálu poznatku.
Výzkumná organizace by se zároveň neměla spoléhat jen na ohlašovací povinnost vědců, kteří
nemusí vždy správně posoudit, kdy se jedná o vynález, nebo že už je čas na jeho patentování.
Technologický skaut je pracovníkem, jehož popisem práce je komunikace s vědeckými týmy
a aktivní vyhledávání komerčně zajímavých výsledků. Podmínkou úspěchu technologického
skauta je důvěra vědců, ideálně by to měl být současný nebo bývalý kolega (může pracovat na
částečný úvazek).
2. Vyhodnocení komerčního potenciálu
Na základě informací z ohlášení a konzultace s vědci, průzkumem na internetu, konzultací
s externími odborníky a dalších zdrojů vyhodnotí CTT komerční potenciál poznatku a doporučí
výzkumné organizaci další postup. CTT by mělo být schopno různých úrovní screeningu od
prvotního posouzení po důkladnou komerční analýzu (v závislosti na dostupném čase, zdrojích
a účelu posouzení).
3. Ochrana duševního vlastnictví
Součástí doporučeného postupu musí být i strategie ochrany duševního vlastnictví v návaznosti
na typ poznatku, charakter trhu, dostupné finanční zdroje. Na základě strategie pak budou
zpracovány a podány příslušné průmyslově právní přihlášky a/nebo bude řešení utajováno jako
obchodní tajemství. Součástí tohoto kroku je také vypořádání vztahů s autory a původci poznatků
dle příslušné legislativy a vnitřních předpisů výzkumné organizace.
4. Volba způsobu transferu znalostí
Hlavním strategickým rozhodnutím je, jaký způsob transferu bude v daném případě zvolen
(licencování, spolupráce na výzkumu, založení spin-off firmy). I když lze některé ze způsobů
realizovat současně nebo později rozhodnutí změnit, špatné zacílení může znamenat časovou
ztrátu, kterou se již nepodaří dohnat.
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5. Plán komercializace
Popsaná doporučení jsou rozpracována do detailního plánu (projektu) komercializace
s definovanými úkoly, časovými a rozpočtovými omezeními a milníky pro vyhodnocení postupu.
Plán musí být schválen odpovědnou osobou, protože na jeho základě dojde k vynaložení
mzdových a jiných prostředků organizace. V ideálním případě plán schvaluje Rada pro
komercializaci složená z odborníků uvnitř i mimo organizaci, s podílem zastoupení aplikační
sféry. Realizací plánu komercializace je potom pověřen pracovník transferu znalostí (interní nebo
externí).
6. Marketing technologie
Následuje hledání investora, zájemce o využití poznatku zvoleným způsobem. Existuje celá řada
marketingových nástrojů, ať již přímé oslovování nebo plošná inzerce.
7. Uzavření smlouvy, transfer znalostí
V případě, že se podaří vzbudit zájem a nalézt budoucího uživatele výsledků výzkumu a vývoje,
následuje vyjednání smluvních podmínek a samotný transfer technologie. Při vyjednávání může
být užitečné nebo nezbytné, aby byl přítomen i sám vynálezce, protože pracovník CTT nemá
dostatečné znalosti, aby odpověděl do detailu na vznesené odborné dotazy; v tom případě ale
musí celý tým vystupovat jednotně a držet se domluvené strategie vyjednávání. Konečnou podobu
smlouvy by měli vidět právníci obou stran, kteří zabezpečí, že domluvené podmínky budou přesně
a vymahatelně zachycené.
8. Monitoring
Po uzavření smlouvy je třeba stanovit osobu odpovědnou za monitorování plnění smlouvy, která
dohlédne, že bude licence zapsána do veřejného rejstříku, že vědci předají v dohodnutém termínu
technickou dokumentaci, že byly řádně fakturovány a zaplaceny všechny platby. V rámci
monitorování plnění smlouvy je třeba sledovat, jak si technologie vede na trhu, zda jsou
dodržovány domluvené standardy kvality a v případě podezření na nesrovnalosti nebo jako
prevenci provádět kontrolní opatření (audit vyúčtování licenčních poplatků).

9.2

Doporučení pro nastavení procesu komercializace

Pro zdárné fungování procesu komercializace by výzkumná organizace měla:
• přijmout vnitřní směrnice upravující systém komercializace, práva a povinnosti vynálezců,
• vytvořit interní nebo externí CTT, které bude systém institucionálně zajišťovat,
• posilovat kontakty se zástupci aplikační sféry s cílem průběžně vyhodnocovat poptávku
a zohlednění potřeb aplikační sféry v dalším směřování činnosti výzkumné organizace,
• motivovat výzkumníky ke spolupráci s aplikační sférou,
• informovat výzkumníky (event. též studenty) o možnostech komercializace a podmínkách
a pravidlech využití a ochrany duševního vlastnictví.

Strana 48/61

10 Spolupráce výzkumné organizace s aplikační sférou
Výzkumné organizace (zejména vysoké školy technického zaměření) by měly mít možnost spolupráci
s průmyslem a mnohé z nich to využívají a vítají. Kontakt s podniky jim zajišťuje získání nových
podnětů pro základní i aplikovaný výzkum a získání dalších finančních zdrojů, vysokým školám pak
přináší lepší pochopení prostředí, ve kterém mají jejich absolventi uspět.
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že spolupráce s průmyslem je jen jednou z činností výzkumné
organizace. Na vysoké škole je primární pozornost věnována výuce studentů a základnímu výzkumu
(některé vysoké školy kladou větší důraz na aplikovaný výzkum než jiné).
V České republice je transfer znalostí stále v začátcích a pro mnoho vědců je dosud okrajovou
záležitostí. CTT postupně povědomí akademiků zlepšují. To se daří jednak vzděláváním v oblasti
ochrany duševního vlastnictví, právního rámce a komercializace výsledků výzkumu, jednak
prezentováním úspěšných případových studií. Celouniverzitní politiky spolupráce s firmami a interní
procesy se teprve formují a nejsou ještě zcela usazeny a prověřeny, zbývá velký prostor pro
optimalizaci. Situace ve veřejných výzkumných institucích je po této stránce podobná.
Motivace jednotlivých výzkumníků má odlišnou úroveň, někteří se chtějí věnovat pouze základnímu
výzkumu, jiní vítají příležitost vyvíjet konkrétní aplikace. Výzkumné organizace jim tuto volbu
umožňuje v rámci svobody bádání. Více prozaické vysvětlení je to, že na výzkumníky je vyvíjen tlak,
aby se soustředili zejména na ty výsledky, za něž budou výzkumné organizaci přidělovány veřejné
prostředky. Dalším aktivitám není aktivně bráněno, nicméně na ně zpravidla již nezbývají čas
a kapacity.
Na výzkumných organizacích je kladen velký důraz na publikování výsledků výzkumu v odborné
literatuře, protože je to zavedený systém šíření znalostí v akademické sféře, na který je druhotně
navázáno hodnocení jednotlivých vědců (tím pádem jejich odborný i kariérní růst) a v českém
prostředí i hodnocení samotných VO. Ne nadarmo se používá bonmot „publikuj, nebo zemři“.
Publikační činnost ale může kolidovat s utajováním důvěrných informací spolupracujících podniků
a při špatném managementu i s ochranou duševního vlastnictví.
Zejména na vysokých školách se projevuje demokratické řízení ve složité organizační struktuře a delší
době potřebné pro rozhodování. Ve srovnání s flexibilitou MSP se mohou zdát vysokoškolské postupy
nepružné.
Systém financování vysokých škol je citlivá záležitost. Je třeba podotknout, že vysoké školy jsou
zakládány ve prospěch veřejnosti a jako takové jsou podporovány ze státních prostředků. Na podpoře
státu jsou přímo existenčně závislé. Podpora má několik forem, od dotací podle počtu studentů přes
institucionální podporu rozvoje vysokých škol, po účelové financování konkrétních projektů
základního a aplikovaného výzkumu (často ve spolupráci s podniky). Zisky z vlastní činnosti (zejména
smluvního výzkumu, pronájmu infrastruktury a placeného vzdělávání) tvoří v rozpočtu vysoké školy
menší část. Na druhou stranu jsou komerční zakázky finančně zajímavé pro jednotlivé výzkumníky,
protože se zpravidla přímo odrazí na jejich mzdě. V ostatních výzkumných organizacích sice odpadá
složka financování spojená s výukou studentů, jinak jsou ale podmínky velmi podobné.
V letech 2010 až 2013 vznikla v rámci České republiky řada regionálních výzkumných center a center
excelence podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tato centra s podporou
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státních prostředků nakoupila kvalitní moderní laboratorní vybavení a dala dohromady výzkumné
týmy. Nyní, v době udržitelnosti, je čas, aby začala plnit slíbené indikátory činnosti. Mezi tyto
indikátory patří mimo jiné určitý objem smluvního a kooperativního výzkumu s firmami. Tato centra
by proto měla být velmi vstřícná při navázání nové spolupráce.
Nestabilita systému financování, hlavně probíhající změny v systému financování a nejistota ohledně
dalšího období po skončení aktuálně realizovaných projektů, činí velké problémy ve strategickém
plánování rozvoje jak týmu, tak výzkumu.
Systém hodnocení výzkumných organizací, který je klíčem pro rozdělování peněz na jejich další rozvoj,
pokřivuje motivace a formulace strategií v transferu znalostí napříč VO. Prostředky jsou rozdělovány
mezi všechny výzkumné organizace poměrně podle získaných tzv. bodů. Body se přidělují za dosažené
publikační a aplikované výsledky výzkumné organizace. Jen pro ilustraci, mezi aplikovanými výsledky
je poměrně vysoko hodnocený udělený patent, proto je nárůst aktivity v oblasti ochrany duševního
vlastnictví ve VO v posledních letech třeba interpretovat také v tomto světle. Nelze tedy bez dalšího
říci, že bylo vytvořeno více nových poznatků, spíše jsou tyto častěji přihlašovány k ochraně.
Podobných trendů, kdy se měřený subjekt přizpůsobuje použitému kritériu měření, lze vysledovat více
a s určitým zpožděním se objevují při každé změně metodiky hodnocení.
V osobní motivaci akademiků ke spolupráci je dosud na prvním místě příležitost řešit zajímavý
problém, dále zajištění prostředků na další výzkum a/nebo rozvoj pracoviště, osobní ohodnocení je až
druhotné.
Díky demokratickému řízení a do jisté míry vysoké nezávislosti jednotlivých pracovišť panuje rozdílná
úroveň znalostí, míry řízení a vůbec přístupu a motivaci ke komercializaci výsledků výzkumu
prostřednictvím transferu znalostí. Profilace pracoviště velmi úzce souvisí s osobní motivací členů
týmu a zejména vedoucího pracoviště. Tam, kde mají aktivní jedinci podporu vedení projevující se také
v rovině fungujících administrativních procesů, je navázání a průběh spolupráce snazší.
VO si cení i přínosu nefinančních benefitů od spolupracujících podniků (možnost testování výsledků
v provozu, marketingová síla propagace spolupráce, v případě univerzit i studentské stáže), i to je
možné brát v potaz při vyjednávání o protihodnotě při spolupráci.
Pracoviště orientovaná převážně či zcela na základní výzkum, tíhnou ke způsobu transferu znalostí
v podobě ochrany dosažených výsledků a jejich komercializace skrze prodej licencí. To souvisí
mj. s tím, že základní linie výzkumu je ve většině případů značně vzdálená od řešených problémů
uvnitř podniků. Pracoviště orientovaná na aplikovaný výzkum nejčastěji spolupracují formou
výzkumu na zakázku.
V čem vidí výzkumníci důvody omezené inovační poptávky ze strany firem:
• neschopnost českých firem implementovat výsledky základního výzkumu (z finančních důvodů
nebo z důvodu absence potřebného zázemí pro aplikovaný výzkum),
• firmy chtějí zejména služby rutinního charakteru s žádnou přidanou hodnotou pro odborný
růst výzkumníka,
• neochota českých firem (nejen MSP) investovat vlastní prostředky do společného výzkumu,
• nezájem místních firem o rozvoj znalostně založené konkurenční výhody,
• slabá provázanost požadovaného VaVaI na strategii firmy a potřeby trhu,
• neschopnost podnikatele definovat problém, který chce pomoci vyřešit.
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Jak je vidět, některé bariéry jsou „pouze“ otázkou motivace a komunikace. Pokud by firmy viděly
přínosy spolupráce, poptávka po inovacích ze strany výzkumné organizace by mohla být vyšší.
Ingredience úspěšného transferu znalostí:
•
•
•
•
•
•
•

chuť spolupracovat,
oboustranná výhodnost,
kvalitní lidé,
přesná definice zadání,
reálné dodací termíny,
srozumitelná vyvážená smlouva,
podpora ze strany vedení VO.

Účinná spolupráce výzkumné a aplikační sféry závisí na schopnosti propojení zájmů partnerů. Je
nutné, aby obě zúčastněné strany dobře chápaly, co mohou v rámci společné spolupráce nabídnout
druhé straně a zároveň co od druhé strany v rámci spolupráce vyžadují. Úspěšná spolupráce
výzkumné a aplikační sféry do značné míry závisí na otevřeném jednání a na schopnosti sdělit své
požadavky druhé straně. Postupně je budován vztah důvěry, který je nezbytnou podmínkou pro vyšší
formy transferu znalostí.

10.1 Jak navázat první kontakt
Nejjednodušší cestou je cesta přes osobní kontakty. Česká republika je poměrně malá a proto je velice
pravděpodobné, že lidé, kteří působí ve stejném oboru, se znají ať již z dob studií nebo z různých
odborně zaměřených konferencí. Podnikatelům i výzkumníkům lze doporučit udržovat a budovat
takové kontakty, přes které lze domluvit možnosti vzájemné spolupráce.
Na většině českých vysokých škol a v řadě VO vznikla v posledních letech specializovaná CTT, která
jsou prvním kontaktním místem pro podniky, které chtějí získat informace o možnostech spolupráce.
CTT zprostředkují firmám kontakt na vědecké týmy schopné provést výzkum na zakázku, pomáhají
s přípravou společných projektů, vyjednávají podmínky licencí na duševní vlastnictví vysoké školy
a podílejí se na zakládání spin-off firem. Rolí CTT je usnadnit firmám navázání spolupráce, převzít
záruky za kvalitní smluvní úpravu, zabezpečit strategii ochrany vytvořeného duševního vlastnictví
a v ideálním případě (záleží na rozdělení pravomocí na konkrétní vysoké škole) převzít část
administrativní zátěže spojené s řízením spolupráce.
Než se zapojí do několikaletého projektu, podniky (a vlastně i výzkumné organizace) si budou chtít
nejprve potenciálního partnera otestovat. Doporučujeme začít u smluvního výzkumu. Kontrakt je
uzavírán na krátkou dobu a s nižším objemem investovaných prostředků. Po ověření spolupráce se
mohou partneři pustit do vyšších forem transferu znalostí.

10.2 Základem je kvalitní dohoda
Základem všech forem spolupráce je písemná smlouva uzavřená na základě plné vědomosti
o přebíraných právech a povinnostech. Souhlas se spoluprací zavazuje obě zúčastněné strany
k určitému jednání, které musí být předem jasně ohraničené. Povinnosti jednotlivých stran musí být
pro zúčastněné subjekty jasné, určité a vyvážené do té míry, aby jasně odrážely výhody, které smlouva
jednotlivým subjektům přináší.
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10.3 Publikace výsledků výzkumu
Spolupráce s výzkumnou organizací znamená velký tlak na publikování výsledků výzkumu v odborné
literatuře a na vědeckých konferencích. Na vysokých školách publikují kromě samotných vědců také
studenti bakalářských, magisterských a zejména doktorských studijních programů. Sdílení výsledků
prostřednictvím publikační činnosti umožňuje jiným vědeckým týmům z vysokých škol i ostatních VO
ověřit jejich postup a na jejich práci navázat. Široké šíření výsledků je pro akademické prostředí
typické a hluboce zakořeněné, na publikační výstupy je navázáno vědecké uznání, kariérní postup
a v případě studentů i úspěšné zakončení studia. Proto je třeba věnovat velkou pozornost vyvážení
publikačních cílů VO se zájmy spolupracující firmy na utajení spolupráce a jejích výsledků. Platí, že VO
bude vždy ochotnější spolupracovat s aplikační sférou, pokud bude moci výsledky publikovat.
Nezveřejňovat výsledky je třeba zejména v případě, kdy je zájem chránit je prostřednictvím patentů.
Pro udělení patentu je totiž nezbytné, aby výsledky byly celosvětově nové – jakékoli zveřejnění je tedy
možné až po podání patentové přihlášky. Výsledky výzkumu mohou být strategické pro podnikání
partnera a může je chtít chránit jako své obchodní tajemství; to je oprávněné především při výzkumu
na zakázku, kde jsou práce prováděny přímo na míru firmě a platí za ně tržní cenu. Podobně je nutné
se dohodnout na možném zveřejnění již existujícího duševního vlastnictví, které vstupuje do
společného výzkumu.
Partneři by měli domluvit podrobné zásady mlčenlivosti a kdy je možné výsledky zveřejnit. V praxi se
dobře osvědčily revize publikací. Výzkumná organizace zašle návrh zamýšlené publikace podniku,
který ji v určité lhůtě (např. 20 dní) posoudí. Pokud obsahuje informace, jejichž zveřejnění by bylo na
škodu jejím oprávněným zájmům, domluví se partneři na dalším postupu. Může jít např. o pozdržení
publikace do doby podání patentové přihlášky nebo o vyjmutí citlivých firemních informací. V případě,
že je do práce zapojený student, dopředu by mělo být jasné, jaké informace bude moci zahrnout do své
absolventské práce.

10.4 Pravidla dotovaného výzkumu
Zákon č. 130/2002 Sb. v § 16 upravuje práva na výsledky výzkumu, který byl financován z veřejných
zdrojů. Pokud se nejednalo o zakázku na míru poskytovateli dotace, tak výsledky včetně duševního
vlastnictví náleží příjemcům dotace. V závislosti na míře podpory státu je musí výzkumná organizace
buď zpřístupnit všem zájemcům za stejných podmínek, nebo přednostně nabídnout spolupracujícím
podnikům (subjektům, co výzkum spolufinancovaly z neveřejných zdrojů). Účelem uvedeného
paragrafu je, aby byly výsledky účinně využity. Přitom nesmí dojít k zakázané veřejné podpoře.

10.5 Právo veřejné podpory
Výzkumné organizace jsou vázány řadou legislativních pravidel, se kterými se komerční podniky
běžně nesetkávají. Spolupráce s vysokou školou znamená nutnost se s těmito pravidly rámcově
seznámit a pochopit limity, ve kterých se vysoká škola musí pohybovat. Jednou z těchto oblastí je
právo veřejné podpory. Výzkumná organizace musí jednat a rozhodovat se s péčí řádného hospodáře,
jako rozumný investor, tak, jak by se v obdobné situaci rozhodl běžný obchodník. Rámec dává návod,
jak mají správné tržní vztahy vypadat u výzkumu na zakázku i v případě společného projektu s firmou.
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11 Případové studie
11.1 NanoSpider TM 21
Příklad vývoje technologie NanoSpider představuje úspěšnou komercializaci výsledků výzkumu
prováděného na univerzitě ve spojení s komerčním partnerem v klíčovém okamžiku.
Nanovlákna jsou materiálem budoucnosti pro své unikátní vlastnosti a různé možnosti využití
v mnoha odvětvích průmyslu. Aktuálně nejsledovanější oblastí jsou medicínské aplikace. Nanovlákna
lze vyrobit několika metodami s různou mírou efektivity. Způsob výroby rovněž ovlivňuje konečné
vlastnosti materiálu. Vyrobit nanovlákno v laboratoři není problém, ovšem dosavadní výrobní postupy
byly málo výkonné, čímž se nanovlákna značně prodražila. Novost spočívá ve výrobě nanovláken
elektrostatickým zvlákňováním v průmyslovém měřítku. NanoSpider umožnil výrobu netkaných
textilií z nanovláken s výhodnými filtračními vlastnostmi, jichž nelze dosáhnout jinou technologií než
elektrostatickým zvlákňováním, v průmyslovém měřítku. NanoSpider je variabilní a je určený jak pro
laboratoře, tak pro průmyslové použití.
Technické řešení vytvořili na základě dlouholetého výzkumu v této oblasti vědci z Textilní fakulty
Technické univerzity v Liberci pod vedení prof. Oldřicha Jirsáka. Výzkumnému týmu se povedlo jako
prvnímu na světě překonat bariéru mezi výzkumem a vývojem a skutečnou výrobou, také díky spojení
s komerčním podnikem, který do vývoje funkčního prototypu investoval nemalé prostředky.
Základní český patent Způsob výroby nanovláken z polymerního roztoku elektrostatickým
zvlákňováním a zařízení k provádění způsobu z roku 2003 (číslo přihlášky 2003-2421) byl rozšířen do
zemí, kde se nachází nejvýznamnější globální trhy, např. země Evropské unie, USA, Čína, Japonsko,
Austrálie, Rusko atd. Základní patent stále drží Technická univerzita v Liberci. Na základní patent
navazují další chráněná řešení v držení Technické univerzity v Liberci, spol. Elmarco nebo dalších
partnerů.
Komercializaci technologie Nanospideru provádí společnost Elmarco. Výrobek je na trhu již od roku
2006 a je neustále zdokonalován poznatky z navazující výzkumné spolupráce s Technickou
univerzitou v Liberci. Trh s nanovlákny stabilně roste o desítky procent ročně. Celosvětově se do roku
2012 prodalo více než 100 ks zařízení.
Přínosem pro Elmarco je velký komerční úspěch technologie, který zaplatí vložené prostředky
(návratnost investice). Přínosem pro univerzitu je především pozice světového lídra ve výzkumu
nanovláken a zisky, které univerzitě plynou z prodeje licencí. Díky tomu je možné snáze financovat
další vědecké bádání a rozšiřovat výzkumnou infrastrukturu univerzity. Vynález průmyslově účinné
výroby nanovláken otevřel nové příležitosti a navazující trhy pro firmy, které získaná nanovlákna dále
zpracovávají.

11.2 Holografický mikroskop
Příklad transferu technologií z univerzity formou licence k duševnímu vlastnictví.

21

http://ukic.cz/files/Publikace_prikladu_dobre_praxe.pdf
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Holografický mikroskop je výsledkem několikaleté práce vědců pod vedením prof. RNDr. Radima
Chmelíka, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně (dále VUT), konkrétně Ústavu fyzikálního
inženýrství, odbor optiky a přesné mechaniky. Mikroskop využívá pro zobrazení předmětů principů
holografického záznamu a rekonstrukce. Použití mikroskopových soustav jako zobrazovacích systémů
nalezne využití zejména v oblasti biologie, medicíny, mikro a nanotechnologie. Konkurenční výhodou
mikroskopu je možnost pozorovat v reálném čase živé buňky a jejich reakce na vnější podněty – to lze
využít např. při zkoumání chování rakovinných buněk.
Nové konstrukční řešení mikroskopu bylo ohlášeno na CTT univerzity na jaře roku 2010. Už na
základě úvodního posouzení vynálezu bylo zřejmé, že má komerční potenciál. VUT uplatnila právo na
vynález. Do doby podání patentové přihlášky bylo nutné uchovat informace o podstatě vynálezu
v tajnosti a odložit plánovanou publikaci v odborném časopise. O český patent bylo požádáno v dubnu
2010. I přes relativně pokročilé stádium vývoje holografického mikroskopu v rámci VUT bylo zřejmé,
že před uvedením konečných výrobků na trh bude třeba investovat ještě hodně času a prostředků,
protože cesta od prototypu k sériové výrobě vyžaduje mimo jiné optimalizaci technických parametrů
a tvorbu celé designové koncepce. Jako jediné rozumné řešení se nabízelo udělení výhradní licence
takovému partnerovi, který prokáže schopnost dovést současný prototyp až k zákazníkovi. Protože byl
výzkum financovaný z veřejných prostředků, VUT zveřejnilo nabídku licence na svých webových
stránkách. Jako ideálního zájemce o zavedení tohoto vynálezu do praxe označili sami původci
brněnskou firmu TESCAN.
TESCAN ORSAY HOLDING a.s. je předním světovým výrobcem a dodavatelem vědeckých přístrojů
a zakázkových řešení pro oblast mikro a nano technologie a především rastrovací elektronové
mikroskopie. Elektronové mikroskopy společnosti TESCAN jsou vyváženy do více než 60 zemí světa.
Orientace na high-level řešení vyžaduje soustředěný vlastní výzkum a vývoj a řadí TESCAN mezi
přední inovativní firmy v regionu.
Společnost TESCAN svůj zájem potvrdila, zareagovala na zveřejněnou nabídku. VUT a TESCAN uzavřeli
dohodu o ochraně důvěrných informací a prodiskutovali možnosti vzájemné spolupráce. Na základě
těchto pracovních schůzek následně CTT VUT připravilo a vyjednalo licenční smlouvu, kterou strany
podepsaly v únoru 2011. Protože TESCAN exportuje na globální trhy, bylo nutné zajistit rozšíření
české prioritní přihlášky patentu do zahraničí. Celý proces ochrany duševního vlastnictví zaštítilo CTT
VUT. V souladu se strategickými záměry nabyvatele licence byly podány zahraniční přihlášky
a univerzita je nyní majitelem patentů v České republice, Japonsku, v USA a Evropského
a Euroasijského patentu; patentové řízení je stále v běhu před čínským úřadem. Na hrazení
patentových nákladů se podílí jak VUT jako vlastník patentů, tak firma TESCAN jako nabyvatel licence.
Tým prof. Chmelíka se podílí na dalším vývoji holografického mikroskopu, v srpnu 2014 partneři
podali společnou patentovou přihlášku na jedno ze zlepšení. TESCAN intenzivně pracuje na uvedení
vylepšeného modelu na trh. Studenti z VUT mají možnost čerpat zkušenosti z komerčního prostředí
v rámci odborných stáží a řada z nich nachází posléze ve firmě TESCAN své uplatnění.

11.3 INVEA-TECH
Transfer technologií formou spin-off.
Společnost Invea-Tech je lídrem ve výrobě a poskytování vysoce výkonných síťových řešení. Nabízí
kompletní portfolio produktů pro akceleraci zpracování provozu pomocí technologie FPGA
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(programovatelná hrdlová pole, z angl. Field Programmable Gate Array). Produkty společnosti jsou
ideální jak pro využití v rámci OEM (z angl. Original Equipment Manofacturer), tak pro vývoj
hardwarově akcelerovaných aplikací, výzkum a vývoj a stavbu prototypů. Síťové adaptéry
s pokročilými funkcemi poskytují zákazníkům konkurenční výhodu v oblasti vysokorychlostních sítí.
Mezi služby patří i monitorování bezpečnosti provozu na sítích a řešení pro ochranu proti
kybernetickým útokům a kybernetické kriminalitě. V roce 2014 byla Invea-Tech zařazena mezi ACE
top 100 nejvíce inovativních společností v Evropě. Společnost Invea-Tech byla založena v roce 2007
a sídlí v Brně. Produkty a služby dodává do celého světa.
Na počátku vzniku společnosti stál smělý nápad založení společnosti jako univerzitního spin-off na
základě transferu technologií ze sdružení CESNET, Masarykovy univerzity a VUT. V zahraničí je využití
spin-off cesty pro transfer technologií běžnou záležitostí. V době založení Invea-tech byl však v České
republice transfer technologií v začátcích a neexistovala žádná systémová podpora pro zakládání
komerčních inovativních firem s účastí vysokých škol. Díky silné motivaci vynálezců a podpoře
tehdejších lídrů zapojených vysokých škol se podařilo prosadit ojedinělý projekt spin-off s majetkovou
účastí největších brněnských univerzit i přes chybějící zázemí v podobě vnitřních směrnic a interních
CTT. Na VUT to byla právě zkušenost s Invea-Tech, která odstartovala první kroky v této oblasti. Od té
doby je podpora spin-off popsána včetně role CTT, o čemž svědčí řada spin-off firem v Jihomoravském
kraji, které využívají zdejší inovační infrastrukturu a sídlí v některém z podnikatelských inkubátorů,
které VUT a Masarykova univerzita založily.
Invea-tech má právní formu akciové společnosti. Největším akcionářem je UNIS, a.s., dále dvě brněnské
vysoké školy VUT, Masarykova univerzita a další fyzické osoby. Akcie nejsou obchodované na burze
a akcionáři mají v případě prodeje akcií předkupní právo – pro zakládající univerzity je důležité, aby si
zachovaly nad směřováním firmy částečnou kontrolu. V roce 2013 Invea-Tech na základě fúze
převzala jmění společnosti AdvaICT, a.s. a posílila tak NBA divizi společnosti (behaviorální analýza).
Podle definice MSP je Invea-Tech malým podnikem.
Invea-tech se pravidelně zapojuje do projektů výzkumu ve spolupráci včetně účasti v 7. rámcovém
programu Evropské unie. Z poslední doby lze zmínit například projekt spolupráce se sdružením
CESNET, projekt financovaný z programu ALFA TA ČR nebo projekt mezinárodní spolupráce v rámci
programu EUREKA CZ.
V roce 2015 se Invea-Tech rozdělila na dvě samostatné společnosti z důvodu optimalizace a vznikly
společnosti Flowmon Networks, a.s. a Netcope Technologies, a.s.

11.4 Transfer technologií na Oxford University
Příklad funkčního nastavení univerzitního CTT.
Oxford University je jednou z nejlépe hodnocených vzdělávacích a výzkumných institucí na světě. Již
v roce 1987 bylo založeno CTT externího typu s názvem ISIS Innovation Ltd. ISIS Innovation Ltd. je
samostatná společnost založená a plně vlastněná univerzitou (servisní pracoviště). Hlavní úlohou ISIS
Innovation Ltd. je komercializace výsledků výzkumu a vývoje vytvořených na Oxford University ve
všech oblastech vědy (včetně humanitních).
Podporované aktivity
ISIS Innovation Ltd. zprostředkovává tři hlavní činnosti zajišťované specifickými divizemi:
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1) komercializace duševního vlastnictví univerzity (patentování, licencování, zakládání spin-off
firem). Každý případ má přiděleného manažera transferu technologií, který spolupracuje
s výzkumníkem a stará se o všechny stránky komercializace (divize Technology Transfer),
2) zprostředkování komerčních zakázek konzultantských služeb výzkumných pracovníků
univerzity (divize Oxford University Consulting),
3) poskytování odborných konzultací a poradenství při transferu technologií a inovací všem
klientům z veřejného i soukromého sektoru z celého světa. Jedná se o komerční inovační
centrum stavějící na know-how a dobrých praxích získaných při komercializaci univerzitních
výsledků (divize ISIS Enterprise, pobočka v Hong-kongu).
K tomu ISIS Innovation Ltd. využívá síť poskytovatelů rizikového kapitálu (ISIS Angel Network) se
zájmem o investice do spin-off firem vytvořených na univerzitě, spravuje univerzitní seed fond,
a softwarový inkubátor (určený především podpoře studentských projektů).
Správa patentového portfolia
Oxford University převádí na ISIS Innovation Ltd. práva duševního vlastnictví, u kterých bylo
rozhodnuto, že budou komercializovány tímto způsobem. Činnost ISIS Innovation Ltd. vedla k tomu, že
univerzita je pátým nejčastějším domácím přihlašovatelem patentů ve Velké Británii a největším
univerzitním přihlašovatelem mezinárodních přihlášek patentů PCT (mezinárodní přihlášky podané
podle Smlouvy o patentové spolupráci) z celé Evropy. ISIS Innovation Ltd. svou činností přispívá
v průměru k jedné patentové přihlášce týdně a spravuje stovky patentových rodin.
Komercializace
ISIS vyjednala a uzavřela přes 450 licenčních smluv. Za dobu své existence pomohla založit přes 70
spin-off společností univerzity, v jejichž kapitálu univerzita drží přes 2 mld. liber.
Financování
ISIS Innovation Ltd. je finančně soběstačná a zisková. Třetinu zisku z komercializace si ponechává ISIS
Innovation Ltd., zbytek připadne vynálezci, jeho fakultě a univerzitě.
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12 Seznam použitých zkratek
CTT

Centrum pro transfer technologií

GBER

General Block Exemption Regulation

MSP

Malý a střední podnik

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nařízení

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Projekt

Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje
a inovací a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací

Rámec

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

Smlouva

Smlouva o fungování Evropské unie

TA ČR

Technologická agentura České republiky

VaVaI

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

VUT

Vysoké učení technické v Brně

Zákon č. 130/2002 Sb.

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků, v platném znění
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[online]. In: Portál Úřadu vlády. 2009
[http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=532844]
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[http://eftrans.reformy-msmt.cz/]
 General Block Exemption Regulation (GBER): Frequently Asked Questions, červenec 2015 [online]. In: Portál
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Sdělení Komise - Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), EUR-Lex.
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