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 Firmy 

Firma, která se rozhodla realizovat určitý VaV projekt, 

jehož výsledky by chtěla využít v podobě nového 

inovativního výrobku, technologie či služby, může na tomto 

projektu spolupracovat s jinou firmou, která může být: 

A.Výrobní firmou, 

B.Firmou specializující se na VaV aktivity „na klíč“, 

C.Konzultační firmou v oblasti inovačního managementu a 

projektů.  

 

 

 
 



 

 
 

 

 Firmy 

A. Výrobní firmy 

• v případě spolupráce s výrobní firmou se může jednat o 

horizontální spolupráci mezi firmami z různých oborů (např. přesné 

strojírenství – environmentální technologie, automobilový průmysl – 

plastikářství, ergonomie, bezpečnostní vybavení, energetika – IT 

(smart grids)) anebo o spolupráci v určitém odvětví v rámci 

dodavatelského řetězce (spolupráce s firmou o řád výš, tj. 

s odběratelem, nebo s firmou o řád níž, tj. s dodavatelem).  

• konkrétním příkladem mohou být dodavatelské řetězce 

v automobilovém průmyslu, kdy automobilky velmi často 

spolupracují na vývoji určitých komponentů se svými dodavateli 

(např. VW – Bosch, Siemens, Behr, Hella, Ford – Delphi, Getrag, 

Borg Warner, Visteon, Honda – Denso, FIAT – Magnetti Marelli). 

Tito dodavatelé dále pracují na vývoji těchto komponentů se svými 

dodavateli, atd.  

  

 



 

 
 

 

 Firmy 

B. Specializované firmy v oblasti VaV 

• U spolupráce s firmami, které dodávají VaV práce „na 
klíč“, se VaV aktivity z určité části přenášejí od klienta 
právě na tyto firmy (např. Materiálový a metalurgický 
výzkum, s. r. o., VÚHŽ, a. s., VVUÚ, a. s., PERA, atd.).  

• Firmy zadávají VaV úkoly jiným specializovaným firmám 
buď z důvodu, že nemají vlastní VaV kapacity a 
výzkumné pracovníky anebo je mají v omezeném 
množství nebo se jedná z technického hlediska o 
vysoce náročnou záležitost, pro jejíž zvládnutí nemá 
daná firma dostatečné know-how. 

 



 

 
 

 

 Firmy 
C. Konzultační firma v oblasti inovačního managementu a 
projektů 

•V některých případech si firmy najímají konzultační firmy 
působící v oblasti inovačního managementu a projektů (např. 
Fraunhofer Institute, Eureka Research International, Pera), 
které jim po odborné stránce pomáhají s řízením konkrétního 
VaV projektu - od fáze identifikace určité příležitosti na trhu až 
po finální produkt:  

• nastavení a koordinace inovačních procesů a projektového 
týmu ve firmě,  

• získání dalších partnerů,  

• zajištění financování projektu – příprava žádosti o dotaci, 
dotační management, akvizice investorů rizikového kapitálu,  

• patentové rešerše a zpracování patentové přihlášky, nákup 
cizích licencí, apod.  

 



 

 
 

 

 Firmy 

Výhody spolupráce firmy s jinými firmami (kategorie 

A, B, C): 

• tyto firmy dobře chápou potřeby svého klienta a 

dovedou přizpůsobit flexibilně svou práci jeho 

požadavkům a vyhovět jeho technologickým nárokům a 

časovým termínům.  

• tyto firmy mají poměrně hlubokou expertizu v oblasti 

podnikového aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje.  



 

 
 

 

 Firmy 

Nevýhody spolupráce firmy s jinými firmami (kategorie 

A, B, C): 

• u tohoto typu spolupráce firma-firma je omezena 

kreativita,  

• v daném případě se jedná výhradně o aplikovaný 

výzkum a experimentální vývoj a nejsou analyzovány 

možnosti případného transferu novátorských, 

originálních výsledků ze základního výzkumu z univerzit 

a výzkumných ústavů do další fáze aplikovaného VaV.  
 

 

 



 

 
 

 

Univerzity 

Firma může zadat univerzitě konkrétní VaV úkol k vyřešení „na zakázku“ 

(smluvní výzkum).  

Většina univerzit v ČR se však zabývá především základním výzkumem, 

podíl jejich aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje pro komerční sféru je marginální.  

1. Objem smluvního výzkumu na univerzitách v MSK:  

• VŠB – 64,7 mil. Kč za rok 2010, trend 2005 – 2010 +47,5 %/rok, v 

roce 2020 plán dvojnásobku hodnoty 2010, nárůst cca 10 % ročně,  

• OSU: 1,6 mil. Kč za rok 2010, v roce 2020 plán dvojnásobku hodnoty 

2010,  

• SLU: 0, neuvažuje se 

2. Podíl smluvního výzkumu na celkových příjmech univerzit v MSK 

• VŠB: 3,6 % za rok 2010; trend 2007 – 2010 0,6 %/rok, plán nárůstu 

na 10 % do roku 2020 

• OSU: 0,22 % za rok 2010, plán 0,44 % v roce 2020 

• SLU: 0, neuvažuje se  



 

 
 

 

Univerzity 

• Od toho se také odvíjí poměrně nízký počet 

patentovaných výsledků VaV, prodaných licencí, 

užitných a průmyslových vzorů, apod.  

• Lze konstatovat, že univerzity všeobecně nejsou na 

spolupráci s podnikovou sférou v oblasti VaV dobře 

připraveny. Většina výzkumných pracovníků na 

univerzitách nemá bližší zkušenost se spoluprací 

s průmyslem, své výzkumné úkoly řeší v mnohem 

delších časových intervalech, než požadují firmy a 

celkově nejsou tak úzce orientovaní na skutečný 

výsledek jako je tomu u firem.  
 



 

 
 

 

Univerzity 
• Výhodou naopak může být to, že firma může získat přístup k novým 

originálním poznatkům základního výzkumu, které mají potenciál být 

dále rozvíjeny v rámci aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje až do podoby finálního jedinečného inovativního produktu, 

technologie či služby. Takovýchto výstupů základního výzkumu na 

univerzitách je samozřejmě velmi omezené množství 

• Novou příležitostí prohloubení spolupráce mezi univerzitami a firmami jsou 

připravovaná výzkumná centra a centra excelence za finanční podpory 

ze Strukturálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu 

Výzkum a vývoj pro inovace. Tato výzkumná centra nabídnou firmám 

rozsáhlé výzkumné kapacity s nejmodernější technikou a výzkumnými týmy. 

Výstavba a provoz těchto výzkumných center budou kryty 

z evropských dotací jen do roku 2015, poté budou muset výzkumná 

centra zabezpečit část prostředků na svůj provoz a další potřebné 

investice ze smluvního výzkumu prováděného pro firmy (již dnes se 

však hovoří o přípravě Národního programu udržitelnosti výzkumných 

center, z něhož bude hrazena větší část nákladů na provoz výzkumných 

center; je možné že tyto výdaje budou moci být dokonce kryty se SF EU v 

příštím programovacím období) 

 

 



 

 
 

 

Univerzity 

V Moravskoslezském kraji jsou v současnosti ve fázi realizace tyto 

projekty výzkumných center:  

• Regionální materiálově-technologické výzkumné centrum 

(RMTVC), 

• Inovace pro efektivitu a životní prostředí (INEF), 

• Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin 

(ICT), 

• Institut environmentálních technologií (IET), 

• Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie 

(ENET), 

• Centrum excelence IT4Innovations.  

  

Realizátorem všech těchto projektů je VŠB – Technická univerzita 

Ostrava (v partnerství s ostatními organizacemi – OSU, apod.). 

Celková hodnota těchto projektů dosahuje téměř 4 mld Kč, z nichž 

největší je Centrum excelence IT4Innovations v hodnotě 1,8 mld Kč.  
 



 

 
 

 

Výzkumné ústavy 

 • Zde se jedná o veřejné výzkumné ústavy, tj. výzkumné ústavy, které ve 

většině případů spadají pod AVČR (ostatní spadají pod MŠMT či jiná 

ministerstva). Nejsou zde zahrnuty soukromé výzkumné ústavy, ty jsou 

v tomto vzdělávacím modulu zařazeny pod kapitolu firmy (specializované 

firmy dodávající služby v oblasti VaV „na klíč“).  

• Činnost veřejných výzkumných ústavů je financována převážně z prostředků 

AVČR (případně jiných prostředků státního rozpočtu), z grantů Grantové 

agentury či z různých projektů financovaných například ze Strukturálních 

fondů a komunitárních programů EU. Z toho vyplývá, že výzkumné aktivity 

těchto ústavů jsou v drtivé většině případů soustředěny na základní 

výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj je uskutečňován 

v minimálním rozsahu.  

• Tyto výzkumné ústavy fungují na podobném principu jako univerzity. Od 

toho se odvíjí v podstatě stejné výhody i nevýhody spolupráce firem 

s výzkumnými ústavy jako u univerzit.  

 



 

 
 

 

Technologické platformy 

Technologická platforma je kooperační oborové seskupení sdružující 

průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, 

národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se 

na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti 

na národní nebo mezinárodní úrovni. Cílem uskupení je vytvořit, podporovat a 

naplňovat střednědobé až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje 

a koherentní dynamické strategie k dosažení vize, která zahrnuje významné 

otázky budoucího hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a trvale 

udržitelného rozvoje v České republice i v Evropě. Činnost technologických 

platforem se v zásadě zaměřuje na tvorbu dvou následujících dokumentů:  

Strategická výzkumná agenda (SVA):  

Hlavní pracovní dokument technologické platformy, jehož účelem je zmapovat 

potřeby na všech úrovních výzkumu v delším časovém horizontu (10-15 let), 

identifikovat milníky, potenciální alternativy a definovat priority technologického 

vývoje. SVA se snaží překonat bariéry rozvoje, rozmístění a používání nových 

technologií. Tyto bariéry mohou souviset s organizací výzkumu, předpisy, 

technickými standardy, financováním, neochotou akceptovat nové technologie, 

nedostatkem dovedností a školení apod.  

 



 

 
 

 

Technologické platformy 

Implementační akční plán (IAP):  

Dokument, ve kterém jsou definovány konkrétní aktivity, kroky a požadavky na 

implementaci výzkumných témat, návrhů a potenciálu technologického vývoje 

popsaných ve SVA, jakožto i praktické výstupy těchto aktivit. V IAP je rovněž 

popsáno, jak se má změnit prostředí a podmínky pro podporu výzkumu, vývoje a 

inovací na národní a evropské úrovni tak, aby byl povzbuzen jejich růst, jakožto i 

zvýšení konkurenceschopnosti a trvale udržitelný rozvoj. 

 

Konkrétním příkladem technologické platformy v Moravskoslezském kraji je 

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS).  

Mezi členy CZ-TPIS patří například VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Univerzita Pardubice, ABB, s. r. o., Fite, a. s., Arcelor Mittal Ostrava, a. s., RWE 

Transgas, a. s., Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p., Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v. v. i., Zdravotní ústav Ostrava a další.  

 



 

 
 

 

Technologické platformy 
Odborné aktivity členů CZ-TPIS jsou v návaznosti na tvorbu  uvedených 

dokumentů rozděleny do těchto pracovních skupin: 

PS1 – Pokročilé technologie snižování rizik, 

PS2 – Metody hodnocení a snižování rizik, 

PS3 – Lidský a organizační faktor, 

PS4 – Vzdělávání a trénink, 

PS5 – Bezpečnostní rizika v dopravě, 

PS6 – Bezpečnost nanotechnologií. 

Existují rovněž Evropské technologické platformy, tj. platformy, které 

jsou aktivní na evropské úrovni. Existuje například Evropská 

technologická platforma bezpečnosti průmyslu - ETPIS, jíž je výše 

uvedená CZ-TPIS členem.  Z evropských technologických platforem lze 

dále zmínit například European Technology Platform for the 

Electricity Networks of the Future (Evropská technologická platforma 

elektrických sítí budoucnosti) – SmartGrids nebo European Steel 

Technology Platform (Evropská technologická platforma oceli) – 

ESTEP. 

 

 



 

 
 

 

Klastry 

Klastr – územně koncentruje a koordinuje síť spolupracujících firem, 

specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, přidružených institucí a 

organizací, jejichž kooperační vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti. Aktivity klastru musí být zaměřeny na rozvoj inovací a 

mezinárodní konkurenceschopnosti a z tohoto pohledu musí klastry prokázat 

permanentní vazby na výzkumně-vývojovou základnu a vzdělávací zařízení. 

Aktivity klastru jsou realizovány prostřednictvím společných projektů členů klastru 

v následujících oblastech:  

• technické infrastruktury inovačního charakteru,  

• průmyslového výzkumu, vývoje, inovací a dalších oblastech, pokud nejsou v 

rozporu se soutěžním právem, 

• propagace klastru, rozvoje lidských zdrojů,  

• networkingu, sdílení know-how a kapacit. 

  

Moravskoslezský kraj je typickým příkladem regionu, v němž jsou tradiční i 

nová perspektivní odvětví založena na klastrové spolupráci. V současné 

době v kraji existuje celkem 10 klastrových organizací (viz následující 

přehled).  
 

 



 

 
 

 

Klastry v Moravskoslezském kraji 

Klastrová 
organizace 

Datum 
založení 

Právní 
forma 

Sídlo 

Manažer a 
počet zam. 

Prezident / 
předseda 

Počáteční 
počet 
členů 

Současný 
počet 
členů 

Národní 
strojírenský klastr, 

o.s. 
NSK*) 

03/2003 

občanské 
sdružení 

Ruská 2887/10, 
Ostrava- 
Vítkovice 

Ing. Lubomír 
Gogela + 1 

Ing. Jan 
Světlík, 

VÍTKOVICE, 
a.s. 

35  
(18 při 

zahájení 
restruktu-
ralizace ) 

55 

Moravskoslezský 
dřevařský klastr, 

o.s. 
MSDK 

08/2005 

občanské 
sdružení 

Studentská 
6202, 708 33 

Ostrava-Poruba 

Ing. Jan 
Poledník 

+ 5 

Ing. Jiří 
Pohloudek, RD 
Rýmařov s.r.o. 

26 29 

Envicrack, 
klastr 

alternativních 
zdrojů energie 

12/2005 

družstvo 1. máje34/120 
blok C, 70300 

Ostrava 
Vítkovice 

Ing. František 
Peterka 

+ 4 

Ing. Luděk 
Žáček 

Frýdecká 
skládka, a.s.  

15 26 

IT Cluster, o.s. 01/2006 

občanské 
sdružení 

17. listopadu 15, 
708 33 Ostrava-

Poruba 

Externí 
manažer 

Ing. Vladimír 
Mlateček + 1 

Prof. Ing. Ivo 
Vondrák, CSc. 

VŠB-TU 
 

18 55 

Moravskoslezský 
automobilový 

klastr, o.s. 
MAK 

09/2006 

občanské 
sdružení 

Studentská 17/ 
6202Ostrava-

Poruba  

Ing. Ladislav 
Glogar 

+ 2 

Ing. Erich 
Zipser 

Brembo 
21 51 

 



 

 
 

 

Klastry v Moravskoslezském kraji 

 
Klastrová 

organizace 
Datum 

založení 
Právní 
forma 

Sídlo 

Manažer a 
počet zam. 

Prezident / 
předseda 

Počáteční 
počet 
členů 

Současný 
počet 
členů 

6. 
Klastr  

HYDROGEN-CZ, 
o.s. 

09/2006 

občanské 
sdružení 

Výstavní 8, 709 
00 Ostrava 

Ing. Bohumil 
Horák, Ph.D, 
VŠB-TU, FEI 

Ing. Bohumil 
Horák, Ph.D, 
VŠB-TU, FEI 

12 12 

7. 

Knowledge 
Management 
Cluster, o. s.  

KMC **) 

10/2006 

občanské 
sdružení 

Techmologická 
372/2 Ostrava 

708 00 

Ext.man. 
Ing. Antonín 

Laš  

 Ing. Antonín 
Laš 

25 23 

8. 
Moravskoslezský 
energetický klastr, 

o. s. MSEK 
11/2008 

Občanské 
sdružení 

Studentská 
6202, 708 33 

Ostrava-Poruba 

Ing. Jan 
Poledník + 2 

Ing. Zdeněk 
Duba, Dalkia 

ČR, a.s. 
7 19 

9.  

Moravskoslezský 
klastr cestovního 

ruchu, o. s. 
KLACR 

10/2008 

Občanské 
sdružení 

Na Jízdárně 7, 
702 00 Ostrava 

RNDr. 
Kamila 

Krečmerová, 
MBA 

Mgr. Jiří 
Juhász,  

CK Juhász 
14 40 

10. 

Bezpečnostně-
technologický 

klastr, o. s.  
BTK 

14. 5. 
2010 

Občanské 
sdružení 

Lumírova 13, 
Ostrava-

Výškovice 
70030 

 

Ing. Robert 
Chlebiš + 2 

Doc.Dr.Ing. 
Miloš Kvarčák 

20 20 

 



 

 
 

 

Klastry 
Příklad úspěšně fungujícího klastru – Moravskoslezský automobilový 

klastr (MAK) 

MAK je podobně jako většina ostatních klastrových organizací financován 

z členských příspěvků, z dotací ze Strukturálních fondů EU (zejména 

prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace, podprogramu 

Spolupráce-Klastry, ale i jiných programů) a také (na rozdíl od ostatních 

klastrových organizací) z komerční činnosti – z pronájmu kapacit laboratoří pro 

členy i nečleny klastru. MAK má v současnosti 51 členů z řad velkých, malých a 

středních firem, univerzit, výzkumných ústavů a dalších vzdělávacích, 

rozvojových a konzultačních organizací.  

Činnost MAK lze rozdělit do tří základních oblastí:  

• Rozvoj lidských zdrojů – projekty Autoakademie pro SŠ, Autoakademie pro 

podniky, 

• Rozvoj a podpora vývojových činností, zkušebnictví a metrologie – projekty 

Rozšíření stávajících hlukových a tepelných laboratoří, Vybudování pulsační 

laboratoře, Technologie vstřikování práškových kovů,  

• Rozvoj obchodních vztahů a vzájemné spolupráce  - Centrum expertů, 

Centrum ergonomie, Centrum nákupu, workshopy na téma štíhlé procesy, 

faktory úspěchu pro subdodavatele AP, aj.  

 



 

 
 

 

Klastry 

Konkrétní příklady rozvojových projektů MAK 

 

 
Vybudování vývojových a zkušebních kapacit pro pulsační systémy  

 

Název pole Popis 

Účel projektu Vybudování kapacit pro vývoj a měření pulsací automobilových 
komponentů 

Výsledný produkt 1 pulsační stand (měřicí jednotka) pro vývoj komponentů (tlakové 

hadice, tlakové trubky, spojovací komponenty namáhané 
pulsacemi) 

Uživatel Firmy z MAK  

Termín  Rok 2010 (doba trvání projektu 1 rok) 

Postup realizace  pořízení měřicí jednotky (etapa 2 – 4) 

 instalace, napojení a uvedení do provozu (etapa 5) 

Místo provedení Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava 

Studentská 6202/17 

700 32 Ostrava-Poruba 

 



 

 
 

 

Klastry 

Konkrétní příklady rozvojových projektů MAK 

 

 
Vybudování vývojových a zkušebních kapacit pro pulsační systémy  

 

Název pole Popis 

Náklady  6,8 mil. Kč  

Přínosy 

1. možnost měření pulsačního namáhání automobilových 
komponentů (tlakové hadice, tlakové trubky, spojovací 
komponenty) 

2. využitelnost i pro další odvětví (letecký průmysl, 
hydraulické stroje, atd.) 

Investor MAK 

Realizátor 
Bude vybrán na základě výběrového řízení podle pravidel 
programu OPPI Spolupráce 

 



 

 
 

 

Klastry 

Konkrétní příklady rozvojových projektů MAK 

 

 
Technologie vstřikování práškových kovů 

Název pole Popis 

Účel projektu 

Vývoj využití technologie vstřikování práškových kovů PIM 
(Powdered Injection Moulding) pro specifické komponenty 
automobilového průmyslu. Vývoj využití se bude skládat z: 

1. diagnostiky vhodnosti výrobků pro využití technologie, 

2. výběru kovového PIM prášku, 

3. optimalizace směsi, 

4. stanovení stupně kompoundace, 

5. simulace procesu plnění a chlazení formy, 

6. konstrukce a výroby prototypové formy, 

7. vypracování debinding procesu (odstranění plastových částic), 

8. optimalizace procesu slinování, 

9. ověřování parametrů vyrobených prototypů. 

Výsledný produkt Uplatnění technologie PIM pro 2 konkrétní výrobky 

Uživatel Firmy z MAK  

Termín  2009 - 2010 

 



 

 
 

 

Klastry 

Konkrétní příklady rozvojových projektů MAK 

 

 
Technologie vstřikování práškových kovů 

Název pole Popis 

Účel projektu 

Vývoj využití technologie vstřikování práškových kovů PIM 
(Powdered Injection Moulding) pro specifické komponenty 
automobilového průmyslu. Vývoj využití se bude skládat z: 

1. diagnostiky vhodnosti výrobků pro využití technologie, 

2. výběru kovového PIM prášku, 

3. optimalizace směsi, 

4. stanovení stupně kompoundace, 

5. simulace procesu plnění a chlazení formy, 

6. konstrukce a výroby prototypové formy, 

7. vypracování debinding procesu (odstranění plastových částic), 

8. optimalizace procesu slinování, 

9. ověřování parametrů vyrobených prototypů. 

Výsledný produkt Uplatnění technologie PIM pro 2 konkrétní výrobky 

Uživatel Firmy z MAK  

Termín  2009 - 2010 

 



 

 
 

 

Klastry 

Konkrétní příklady rozvojových projektů MAK 

 

 
Technologie vstřikování práškových kovů 

Název pole Popis 

Náklady  5,5 mil. Kč 

Přínosy 
Modifikace a následná aplikace technologie PIM pro výrobu 2 
konkrétních druhů výrobků.  

Investor MAK 

Realizátor 
Bude vybrán na základě výběrového řízení podle pravidel 
programu OPPI Spolupráce 

 



 

 
 

 

Podnikatelské inkubátory (PI) 

Vědeckotechnické parky (VTP) 

 PI, příp. VTP jsou základní infrastrukturou pro zakládání a zahájení činnosti 

nových firem s inovativním potenciálem (start-ups, spin-offs). Tato zařízení 

nabízejí začínajícím firmám komplexní služby ve fázi inkubace (tj. před 

založením) a následně po založení při zahájení činnosti (zpravidla po dobu 2 – 3 

let od jejich vzniku). Firmám jsou poskytovány zejména: 

• moderní a flexibilní kancelářské prostory (včetně zasedacích a seminárních 

místností), počítačové učebny,  

• poloprovozní/laboratorní a doplňkové prostory,  

• poradenské služby:  

 při procesu zakládání firmy (volba vhodné právní formy, administrativní 

náležitosti související se založením firmy), 

 při přípravě podnikatelského, finančního a marketingového plánu, 

 posouzení technických aspektů inovativnosti výrobku (porovnání se 

současným světovým stavem techniky), 

 pomoc s řešením otázky ochrany vytvořeného duševního vlastnictví, 

eventuálně nákupu potřebného duševního vlastnictví, 

 a další.  

  
 



 

 
 

 

Podnikatelské inkubátory (PI) 

Vědeckotechnické parky (VTP) 

 Jako konkrétní příklady PI/VTP v Moravskoslezském kraji lze 

uvést:  

• PI VŠB-TU Ostrava (CPI),  

• BIC Ostrava,  

• VTP Ostrava,  

• PI Steel IT,  

• PI VŠP.  
  

 



 

 
 

 

Financující partneři 

 Velmi důležitým aspektem pro inovační aktivity firem jsou samozřejmě 

finanční zdroje. Vlastní zdroje malých a středních podniků pro výzkum a 

vývoj jsou v drtivé většině případů silně omezené, a tak jsou tyto firmy 

nuceny vyhledávat pro realizaci svých výzkumně-vývojových aktivit 

finanční prostředky zvnějšku.  

Relativně nejsnadněji lze získat prostředky z konkrétních dotačních 

programů, které jsou přímo určeny pro podporu výzkumných, 

vývojových a inovačních aktivit ve firmách. Jedná se například o 

následující typy programů: 

• Strukturální fondy EU: OPPI, podprogram Inovace (Inovační 

projekty, Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví), OPVpK, 

• Komunitární programy EU: 7. rámcový program EK pro VaV, 

Horizon 2020, ERA Net (European Research Area Network), Eureka, 

• Národní programy ČR: MPO – program TIP, TA ČR – program Alfa, 

Centra kompetence, MŠMT – program Kontakt, Gesher. 

 



 

 
 

 

Financující partneři 

 • Existují samozřejmě také návratné finanční prostředky pro financování 

výzkumných a vývojových aktivit ve firmách, přístup firem k nim je 

však mnohem obtížnější. Jedná se o klasické úvěrové produkty 

komerčních peněžních ústavů. Ty jsou však pro většinu firem, které 

začínají a mají krátkou či téměř žádnou historii, téměř nedostupné. U 

těchto firem nejsou pro peněžní ústavy dostatečné v mnoha 

případech ani bankovní záruky poskytované za tyto firmy ČMZRB.  

• Vedle klasických úvěrových nástrojů se nabízejí také možnosti 

financování z jiných soukromých zdrojů než bankovních, a to 

prostřednictvím rizikového kapitálu: seed fondů, venture 

kapitálových fondů, private equity fondů či prostřednictvím sítě 

business angels. Jedná se jak o zapůjčení finančních prostředků, tak 

i o majetkové vstupy do podniků. V ČR nejsou tyto nástroje 

financování příliš rozvinuté, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

momentálně připravuje nový Seed fond pro začínající inovativní malé 

a střední firmy.   

 



 

 
 

 

Financující partneři 

 • V ČR existuje Czech Private Equity & Venture Capital Association, 

v níž jsou sdruženi hlavní venture kapitáloví investoři vyhledávající 

potenciální investice do českých začínajících či již fungujících podniků. 

Tito investoři se však vyznačují vysokou opatrností a uskutečňují spíše 

větší investice omezeného počtu než více menších investic do 

začínajících podniků. Síť business angels nefunguje v ČR téměř vůbec 

(existují momentálně 4 začínající sítě business angels: Angel Investor 

Association, Central Europe Angel Club, Business Angels Czech, 

Business Angels Network). 

• Business angels jsou soukromí investoři – fyzické osoby 

s předchozími zkušenostmi s řízením firem poskytující majetkové 

vklady do firem a zároveň podílející se na fungování firem v rané fázi 

formou mentoringu začínajícím podnikatelům. Model business angels 

funguje velmi úspěšně např. ve Velké Británii a USA.  
 



 

 
 

 

Praktické cvičení 

 Jste firma v oboru IT a telekomunikací zabývající se vývojem a výrobou 

komponentů a zařízení pro bezdrátový přenos dat, v posledních 2 letech 

jste se začali specializovat na optická vlákna.  Byli jste osloveni místní 

univerzitou s nabídkou zapojit se do připravovaného projektu, který by měl 

být předložen do 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj (collaborative 

project – CP) – dotace 50 % uznatelných nákladů, délka trvání 3 roky. 

Předmětem projektu je vývoj nového typu optického vlákna, který sice 

znáte, ale máte o něm jen základní technické znalosti, nedisponujete bližší 

odbornou expertizou, vzhledem ke svým dosavadním aktivitám máte však 

výchozí potenciál se do projektu odborně zapojit a přispět k dalšímu vývoji 

a zlepšení nového typu optického vlákna. Partnery projektu budou kromě 

Vás a místní univerzity také další firmy (MSP i velké), univerzity, výzkumné 

ústavy a klastrové organizace z dalších zemí EU.  

Zvažte všechny výhody a nevýhody vyplývající z této spolupráce ve vazbě 

na předchozí informace z tohoto modulu, případně informace z předchozích 

modulů.   



 

 
 

 

Praktické cvičení 

 Aspekty identifikované pro rozhodnutí: 

1. Příležitost – získat know-how o novém optickém vláknu, známém zatím jen 

povrchněji 

2. Můžu na projekt uvolnit vhodné lidi - experty? Jakým úvazkem? Jak bude 

vypadat projektový tým? Mám na projekt odpovídající technické vybavení? 

3. 50 % dotace – jsem schopen zbylých 50 % dofinancovat? (z vlastních 

prostředků, z cizích – dostanu je?, odkud či od koho?) 

4. Jaký je odborný profil a kredibilita ostatních partnerů v projektu? Jsou 

dostatečně zkušení v dané problematice? Budou na zapojených univerzitách 

a výzkumných ústavech na projektu pracovat výzkumníci, kteří mají 

zkušenosti s praktickým aplikovaným výzkumem? Jaká je kredibilita ostatních 

firem (klastrů) zapojených do projektu a jejich know-how? Potřeba získání 

bližších referencí (je-li to možné). 

5. Reporting v projektu, audity: zvládneme sami či svěříme konzultační firmě? 

Za kolik? 

6. Jak budou nastavena vlastnická práva k výsledkům projektu (IPR)? Jak budu 

tyto výsledky moci využívat a v návaznosti na to jaký z toho může být 

odpovídající finanční přínos pro firmu?  
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