
KARTA SPECIFICKÉHO CÍLE 

Základní informace o specifickém cíli (SC) 

1 Oblast z ČR 2030 2.  Hospodářský model 

2 Strategický cíl 8.  Česko má dobře fungující instituce pro podporu aplikovaného výzkumu a 
vývoje a pro identifikaci příležitostí v této oblasti 

3 Specifický cíl 8.2. Roste inovační aktivita podniků, založená zejména na výsledcích 
domácího výzkumu a vývoje, a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 

4 Kvantifikace cíle či 
určení žádoucího 
trendu 

Materiální a personální kapacita a inovační aktivita podniků poroste na úroveň 
technologicky nejvyspělejších zemí. 

5 Již existující termíny 
pro plnění cíle či jeho 
aspektů/podcílů 

Podíl 1 % HDP pouze z veřejných zdrojů do výzkumu, vývoje a inovací do 2020 
(NPR ČR). 

6 Mezinárodní dimenze  Evropa 2020, záměr investovat 3 % HDP Evropské unie (kombinace veřejných 
a soukromých zdrojů) do výzkumu, vývoje a inovací. 

 Horizont 2020 

 European Research Area (ERA) Roadmap 2015-2020 
7 Územní dimenze Národní a regionální/krajská úroveň  

8 Ovlivnitelnost 
dosažení cíle 
(STEEP), příp. slovní 
komentář 

Možno ovlivnit přímo.  
Politická - silná, v oblasti působení především státu a krajů, dále legislativně 
(naplňováním příslušných strategií, operačních programů, priorit atd., viz řádek 
18) 
Ekonomická – silná, objem veřejných i soukromých finančních zdrojů významně 
ovlivňuje naplnění cíle 

Hodnocení SC pomocí indikátoru/ů ČR 2030 

9 Název indikátoru/ů 
z ČR 2030 

8.2.1 Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru (BERD) 
8.2.2 Podniky s technickými (produktovými nebo procesními) inovacemi 
8.2.3 Podniky provádějící výzkumnou a vývojovou činnost v rámci svých 
technických (produktových nebo procesních) inovačních aktivit 
8.2.4 Celkové náklady na technické inovace 
8.2.5 Příjmy z prodeje služeb výzkumu a vývoje 
8.2.6 Nepřímá veřejná (daňová) podpora výzkumu a vývoje v podnikatelském 
sektoru (GTARD) 

10 Vztah indikátoru/ů 
k SC 

Naplnění cíle je monitorováno prostřednictvím 6 indikátorů, které odráží objem 
výdajů na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru, počet podniků 
s technickými inovacemi a s inovačními aktivitami, celkové náklady na technické 
inovace, nepřímou veřejnou podporu VaVaI v podnikatelském sektoru a příjmy 
z prodeje služeb výzkumu a vývoje.  
Nárůst těchto indikátorů indikuje pozitivní vývoj směrem k naplňování 
specifického cíle. 

Benchmark 

11 Typ benchmarku Mezinárodní srovnání indikátoru 8.2.1 (BERD) v rámci EU28 – percentil. 

12 Hodnoty benchmarku 100-67 % 66-34 % <34 % 

Hodnocení 

13 Aktuální hodnota 
indikátoru/indikátorů 
SC 

Viz níže za tabulkou… 

14 Stav indikátoru 59 %  

Doplňující informace 

14a Odhad budoucího 
trendu 

Příznivý, mírný nárůst sledovaných indikátorů. 

14b Konstrukce 
benchmarku 

 

Existující opatření pro naplnění SC 

15 Opatření (v závorkách  Finanční podpora VaV ze státního rozpočtu formou: 

Komentář [VŠ1]: Benchmark chápeme 
obecně jako nějakou metodiku, jak 
ohodnotit stav indikátoru(-ů). Měřítko, 
kterým určit jeden ze tří stavů - 
zelená/žlutá/červená. Nejde nutně 
doslovně o benchmark ve smyslu srovnání 
několika jednotek podle jejich výstupu, i 
když takové srovnání může být u některých 
cílů vhodné. 
Zde, u cíle 8.2 je šest indikátorů. Pracovně 
určujeme první z nich (8.2.1 - BERD) jako 
vhodný pro mezinárodní srovnání a 
uvádíme benchmark ČR vůči ostatním 
zemím EU. Ostatní indikátory jsou pak 
pojaty jako doplňkové, kontextové. Pokud 
budeme schopni všechny indikátory 
mezinárodně srovnat, můžeme uvést 
srovnání i s barvami pro více indikátorů. 
Rozdělení barev na třetiny (100-67%, 66-
34%, atd.) je arbitrární, můžeme být určitě i 
přísnější (např. 100-76; 75-51; 51-0). 
Považujeme to za vstup do diskuse a 
oceníme Vaši zpětnou vazbu. 

Komentář [VŠ2]: Tato sekce karty 
(řádky 15 až 19b) by měla shrnout všechna 
existující opatření, která stát již provádí a 
která podporují daný cíl. Karta by měla 
postihnout co nejvíce opatření, která přímo 
nominálně i reálně splnění cíle podporují 
(tzn. mají to přímo v názvu a podporují). 
Mnohá opatření mohou cíl podporovat 
jako vedlejší efekt a množina takových 
opatření může být i dost rozsáhlá, nebo i 
neomezená. Z takových opatření je žádoucí 
vybrat alespoň ta nejvýznamnější. 



tučně gesce) o Přímé podpory VaV 
 TRIO (MPO) 

o Nepřímé podpory VaV 
o Zdroje na VaV z ESIF 

 OP PIK (MPO) 
 OP VVV (MŠMT) 
 OP Praha 

 Organizace 
o Koordinace (ÚV – RVVI, RVKHR

1
, MŠMT) 

o TA ČR (mj. program EPSILON) 
o Účelová podpora programů aplikovaného VaV (MZe, MZd, 

MO, MK …) 

 Soukromé 
o V ČR existuje segment výzkumných organizací (dále VO), které 

realizují aplikovaný výzkum podle potřeb a požadavků 
aplikační sféry. Neakademické VO sdružené v Asociaci 
výzkumných organizací (AVO) realizovaly za rok 2016 služby 
v oblasti VaV pro aplikační sektor v objemu více než 1 mld. Kč. 

18 Strategie či 
legislativa, z níž 
opatření vycházejí 

Legislativa 

 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), 

 Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. 
Strategie 

 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 
2020, zvl. priorita 4 (Inovace v podnicích) 

 Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České 
republiky (RIS3) 

 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 

 Národní inovační strategie 

 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

19 Hodnocení 
naplňování 
specifického cíle 
opatřením(i) 

Dosavadní nástroje podporující podnikový výzkum a vývoj a spolupráci podniků 
s výzkumnými organizacemi zatím spíše neúčinné. 

Přes posílení řízení a koordinace systému výzkumu, vývoje a inovací přetrvává 
roztříštěnost a nejednoznačné vymezení kompetencí jednotlivých správních 
orgánů. 

Současná metodika hodnocení výsledků VaVaI nedostatečně zohledňuje 
spolupráci výzkumných organizací s aplikačním sektorem a nemotivuje tyto 
organizace k realizaci výzkumu a vývoje podle potřeb společnosti. 

Převádění inovací do praxe. Stávající legislativa málo podporuje větší 
komercializaci výsledků výzkumných organizací a strategicky důležité inovace. 

19a Bariéry (dosavadní 
trend) / účinnost 
aplikace opatření 

Málo je uplatňován otevřený přístup k publikovaným výsledkům VaV 
podporovaného z veřejných prostředků. 

Nepřehledná situace v úloze a odpovědnostech jednotlivých orgánů státní 
správy za dílčí aspekty řízení a implementace výzkumné a inovační politiky 

Komunikační bariéra mezi soukromým sektorem a veřejnými výzkumnými a 
vzdělávacími vysokoškolskými institucemi. 

Ztráta evropských zdrojů financování VaV po roce 2020. 

Dlouhodobě nízké investice rizikového kapitálu do začínajících podniků (seed a 

                                                             
1
 RVVI: Rada vlády pro výzkum a inovace; RVKHR: Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst 

Komentář [VŠ3]: Připomínka Svazu 
průmyslu ČR, autor: Marek Blažka (AVO) 



start-up kapitál). 

Problémem je spíše systém VaV v ČR a neustálé vykazování pouze aktivit 
veřejných VO, přestože neveřejné (a to i státní nebo státem vlastněné!) VO 
vykazují v aplikovaném výzkumu lepší výsledky, lepší efektivitu a i pružnější 
reakce na potřeby firem i státních a veřejných organizací. Navíc na svoji činnost 
dokáží velkou část příjmů získat z neveřejných zdrojů a tím dostat do segmentu 
VaV další zdroje. 

19b Synergie/pozitivní 
efekty (dosavadní 
trend) při naplňování 
opatření 

SC 7.x; 8.1 

 Doporučení pro naplňování SC 

20 Stávající dokumenty dostatečně popisují priority a podávají celou řadu doporučení a konkrétních kroků, 
které přispějí k naplňování SC.  
Celkově je důležitá koordinace VaVaI mezi jednotlivými aktéry, mezi veřejným a soukromým sektorem, 
přenos znalostí a kvalitní strategické řízení a podpora strategických inovací. 

Hodnocení naplňování SC 

21 Plnění cíle Ano/Ne/částečně Inovační aktivita podniků a propojení akademické a aplikační sféry 
nejsou doposud na žádoucí úrovni. Státní správa si toho je vědoma a 
činí kroky ke zlepšení tohoto stavu. 

22 Priorita Ano/ne V oblasti VaV existují strategické dokumenty, které v krátkodobém 
horizontu (do 2020) identifikují zásadní problémy a určují jejich 
řešení. Existují kontrolní mechanismy postupu v této oblasti. 
Agenda je zajištěna zázemím zdrojů odpovídajícím její důležitosti 
(sekce místopředsedy vlády pro VaVaI, dva odbory přímo pro VaV 
plus celá sekce pro OP na MŠMT, odbor na MPO – viz gesce v ř. 15), a 
postupuje ke kvalitativní proměně systému aktérů VaV. 

 

  

Komentář [VŠ4]: Připomínka Svazu 
průmyslu ČR, autor: Marek Blažka (AVO) 

Komentář [VŠ5]: Naplňování tohoto 
cíle zároveň podporuje další cíle 
Strategického rámce ČR 2030. 

Komentář [VŠ6]: Priorita specifického 
cíle je interní pracovní kategorií. 
Strategický rámec ČR 2030 má 98 
specifických cílů a zde chceme 
argumentovat, zda a proč je nebo není 
opodstatněný důraz na tento cíl. Nikoliv, 
zda tento cíl sám o sobě je nebo není 
důležitý. (Všechny jsou důležité už proto, 
že jsou v ČR 2030). 
 

Existují k cíli strategie a legislativa? 

Má cíl zajištěny zdroje ve státní správě 
(personální, finanční)? 

Probíhá již činnost ve prospěch splnění 
cíle? 

Jsme v mezinárodním srovnání 
významně pozadu? 



Indikátory 

8.2.1 BERD 
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8.2.2 Podniky s technickými (produktovými nebo procesními) inovacemi 

 

8.2.3 Podniky provádějící výzkumnou a vývojovou činnost v rámci svých technických 

(produktových nebo procesních) inovačních aktivit 

 

8.2.4 Celkové náklady na technické inovace 

 

8.2.5 Příjmy z prodeje služeb výzkumu a vývoje 
Indikátor ukazuje schopnost tuzemských veřejných výzkumných institucí a vysokých škol prodat své 

služby. Příjemcem služeb VaV mohou být všechny sektory, kde se VaV provádí, tj. podnikatelský, 

vládních institucí, vysokých škol a soukromých neziskových institucí. Tabulka uvádí, jaký podíl tvoří 

objem služeb VaV prodaných do příslušného sektoru na celkových výdajích na VaV v tom sektoru. 
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Celkově tedy prodané služby VaV všech vládního a vysokoškolského sektoru tvořily v roce 2015 1,3 % 

všech výdajů na VaV v ČR. Služby, které nakoupil podnikatelský sektor, pak tvořily v roce 2015 1,9 % 

výdajů na VaV v tomto sektoru. Ostatní řádky obsahují analogicky podíly na dalších dílech celkových 

výdajů na VaV v ČR. Výjimkou je poslední řádek, který uvádí přímo jaká část příjmů za služby VaV 

pochází od zahraničních zákazníků. 

 
2013 2014 2015 

Celkové výdaje na VaV (GERD)  0,9% 1,1% 1,3% 

Subjekt z podnikatelského sektoru (BERD) 1,3% 1,6% 1,9% 

Vládní instituce (GOVERD) 0,5% 0,5% 0,4% 

Vysoké a vyšší odborné školy, fakultní nemocnice (HERD) 0,1% 0,1% 0,1% 

Soukromé neziskové instituce 2,0% 0,2% 0,1% 

Subjekt ze zahraničí 12,8% 11,6% 12,7% 

 

8.2.6 Nepřímá veřejná (daňová) podpora výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru 

(GTARD) 
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