
Dosažení efektivního rozvoje transferu znalostí a tech-
nologií vnímáme jako základní předpoklad hospodářského 
rozvoje, konkurenceschopnosti, prosperity a bezpečnosti, 
za současného respektování principů udržitelného rozvoje. 
Podpora transferu znalostí a technologií se promítne i v při-
pravované legislativě týkající se výzkumu, vývoje a inovací 
a v rozvoji Metodiky 17+ ve všech segmentech výzkumné 
praxe.

Konkurenční výhoda České republiky bude stále více 
spočívat v její schopnosti vytvářet průlomové inovace, 
využívat špičkové technologie a efektivně řešit nalé-
havé globální výzvy. V současném ekonomickém pro-
středí je kompetence převádět výsledky výzkumu do pro-
duktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou vnímána 
jako podstatná strategická podmínka rozvoje společnosti 
a konkurenční výhoda. Do této kategorie patří i výsledky 
prospěšné státní správě či ochraně životního prostředí. 
Česká republika potřebuje posílit inovační kapacitu.
 
Analýzy ukazují, že Česká republika nedokáže v dostatečné 
míře aplikovat výstupy z excelentního výzkumu do praxe. 
Výkonný inovační ekosystém závisí na vývoji optimální 
politiky pro rozvoj regionů, vědeckých a technologických 
parků, akcelerátorů, inkubátorů a center pro transfer zna-
lostí a technologií. Ochota státu vytvořit optimální podmínky 
motivující domácí průmysl k vyšší absorpci znalostí vytvo-
řených vědou a výzkumem, je pro tento proces klíčová. 
Pouze tak umožní České republice vidět za horizont sou-
časné průmyslové praxe a přinášet řešení výzev budouc-
nosti.

V této souvislosti považujeme za nutné důkladně chránit naše 
duševní vlastnictví. I pro úspěšné přilákání zahraničních inves-
tic do naší ekonomiky potřebujeme budovat prostředí, které 
zahrnuje silnou ochranu duševního vlastnictví a umožňuje 
také jeho prosazování.
Orientace podnikatelské sféry na inovace, množství 
a kvalita partnerských sítí a posílení spolupráce 

s akademickou sférou budou hrát důležitou roli v transferu 
znalostí a technologií. Cílem příslušných politik v této ob-
lasti by neměla být pouze komercializace duševního vlast-
nictví, ale také budování inovační kapacity veřejných 
institucí i malých a středních podniků. Transfer znalostí 
a technologií nemusí být vždy profitabilní, vždy by však měl 
cílit na pozitivní dopady na životní prostředí, obyvatelstvo 
a společnost.

Novým posláním aktérů v oblasti vědy, výzkumu a ino-
vací ve 21. století je vedle výzkumu a jeho komercializace 
i řešení globálních výzev v oblasti klimatické změny, bez-
pečnosti, či zvýšení energetické a potravinové stability. 
Jejich konsenzus a na něj navazující spolupráce je funda-
mentální podmínkou pro rozvoj naší země.

Kulatý stůl k transferu znalostí a technologií ze dne 9. 
června 2022 potvrzuje důležitost strategických spojenec-
tví napříč odvětvími, která mohou překonávat stávající in-
stitucionální bariéry. Výsledkem kulatého stolu je formulace 
těchto výzev a oblastí pro rozvoj:

• zefektivnění inovačního ekosystému České republiky 
a vytvoření prostředí pro transfer znalostí a technologií;

• správa, identifikace, ochrana a využívání duševního 
vlastnictví;

• vytvoření systému pro motivaci;  

• posílení role transferu znalostí a technologií v akademic-
ké praxi; 

• spolupráce mezi akademickou a průmyslovou sférou 
a státní správou; 

• rozvoj politik pro usnadnění přístupu k výzkumným a ino-
vačním infrastrukturám a jejich dlouhodobý rozvoj;

• podpora přímých zahraničních investic souvisejících 
s technologiemi;

• zprostředkování zdrojů kapitálového financování pro 
rozvoj podnikatelských aktivit a dosažení maximálního 
zhodnocení transferu znalostí a technologií.
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