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Abstrakt 

Článek se věnuje velmi relevantnímu a aktuálnímu tématu podpory aplikovaného výzkumu v České 

republice. Cílem je analyzovat možnosti podpory aplikovaného výzkumu v ČR se zaměřením na 

Technologickou agenturu České republiky (TA ČR) a Ministerstvo průmyslu a obchodu České 

republiky (MPO) jako poskytovatele finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky. Tato 

práce reflektuje mimo jiné prognózy a ambice uvedené v nově schválené Inovační strategii ČR 2019–

2030 v rámci 1. pilíře Financování a hodnocení výzkumu a vývoje. Součástí příspěvku je komparativní 

případová studie: podpora aplikovaného výzkumu ze strany TA ČR a MPO. Výstupem je úvaha nad 

možnými dopady Inovační strategie na aplikovaný výzkum v ČR. 

Abstract 

The article deals with a very relevant and actual topic of applied research support in the Czech 

Republic. The aim is to analyse the possibilities of applied research support in the Czech Republic 

with a focus on the Technology Agency of the Czech Republic and the Ministry of Industry and Trade 

of the Czech Republic as a providers of funds from the state budget of the Czech Republic. This work 

reflects the forecasts and ambitions set out in the newly approved Innovation Strategy of the Czech 

Republic 2019–2030 within The Country for R&D 1. pillar/R&D Funding and Evaluation. A part 

of the paper is a comparative case study: support of applied research by Technology Agency 

of the Czech Republic and the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. The output is 

a reflection on the possible impacts of applied research support in the Czech Republic. 

Seznam klíčových slov: Aplikovaný výzkum, Technologická agentura ČR, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, EPSILON, TRIO, TREND, TRL. 

  



ÚVOD 

Objem výdajů na výzkum a vývoj (VaV) obecně reflektuje míru rozvoje, pokroku a vyspělosti států jak 

v Evropě, tak v globálním měřítku. Management podpory VaV v České republice (ČR) vychází zejména 

ze strategických středně až dlouhodobých rozvojových dokumentů ČR a Evropské unie (EU). Tyto 

dokumenty doplňují vědomostní základnu pro porozumění fungování veřejného financování aktivit 

výzkumu, vývoje a inovací. 

Článek osvětluje strukturu podpory VaV v ČR na pozadí situace v EU a klade si konkrétní otázky: 

 Co je aplikovaný výzkum – jak ho různé zdroje definují? 

 Jaká existují grantová schémata pro podporu aplikovaného výzkumu v ČR? 

 Jak se staví k aplikovanému výzkumu stávající strategické dokumenty? 

 Jakým způsobem podporuje aplikovaný výzkum TA ČR? 

 Jakým způsobem podporuje aplikovaný výzkum MPO? 

 Jaký dopad bude mít Inovační strategie na aplikovaný výzkum? 

KATEGORIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE 

Otázka podpory výzkumu a vývoje není jednoznačná, postoje poskytovatelů a příjemců se velice 

často liší. Zpravidla záleží na tom, kdo danou problematiku prezentuje. Abychom se lépe zorientovali 

v problematice podpory VaV, se zaměřením na aplikovaný výzkum, je třeba v prvé řadě definovat 

užívanou terminologii. 

Velice často se setkáváme s pojmy: základní výzkum, orientovaný výzkum, předaplikační výzkum, 

průmyslový výzkum, aplikovaný výzkum, experimentální vývoj, atp. 

V této souvislosti je třeba přihlédnout k faktu, že tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER)1 

a nový Rámec přináší od r. 2014 významnou změnu (Blažka et al. 2019: 22): 

 pojem „aplikovaný výzkum“ byl nahrazen pojmem „průmyslový výzkum“, 

 „aplikovaný výzkum“ (applied research) je nově definován jako „průmyslový výzkum, 

experimentální vývoj nebo jejich kombinace“ 

V roce 2017 Technologická agentura ČR představila český překlad stěžejní kapitoly 2 Frascati 

manuálu2 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (TAČR 2017a). Kapitola 2 „POJMY 

                                                           
1 S přijetím 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, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), se 

blokové výjimky staly jedním z nejvýznamnějších právních titulů pro legální poskytování veřejné podpory, zejména investic.  



A DEFINICE PRO IDENTIFIKACI VÝZKUMU A VÝVOJE“ rozlišuje a definuje aktivity výzkumu a 

experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi v rámci 3 kategorií:  

 Základní výzkum je experimentální nebo teoretická práce prováděná primárně za účelem 

získání nových poznatků o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, 

která není primárně zaměřena na žádné konkrétní uplatnění nebo využití v praxi. 

 Aplikovaný výzkum je původní zkoumání prováděné s cílem získat nové poznatky. Je však 

zaměřen především na konkrétní praktický záměr nebo cíl. 

 Experimentální vývoj je systematická práce, čerpající z poznatků z výzkumu a z praktických 

zkušeností a produkující další poznatky, která je zaměřena na vytváření nových produktů 

nebo postupů, nebo na zlepšení stávajících produktů nebo postupů. 

Pro ilustraci uveďme konkrétní příklad pro oblast počítačových a informačních věd přímo z Frascati 

manuálu: 

 Základní výzkum: Výzkum vlastností obecných algoritmů pro přenášení velkých objemů dat 

v reálném čase. 

 Aplikovaný výzkum: Výzkum při hledání způsobů, jak snížit množství spamu pochopením celé 

konstrukce nebo obchodního modelu spamu, toho, co spammeři dělají a jejich motivace 

pro rozesílání nevyžádaných e-mailů. 

 Experimentální vývoj: Začínající podnik převezme kód vyvinutý výzkumníky a rozvíjí obchodní 

případ s cílem získání výsledného softwarového produktu pro zlepšení on-line marketingu. 

Vědecká komunita a poskytovatelé veřejných prostředků velmi často používají kategorizaci/stupnici 

TRL (Technology Readiness Level), jejímž původním účelem bylo zlepšit komunikaci mezi vědou, 

plánováním a řízením financí v NASA. Dnes tuto škálu najdeme v dokumentech EU, ESA, H2020, 

MŠMT aj. V rámci aplikovaného výzkumu (dle Rámce) se pohybujeme v přibližném rozmezí na úrovni 

TRL 2 – TRL 6. Průmyslový výzkum je realizován v rozmezí cca TRL 2 – TRL 4, experimentální vývoj pak 

v oblasti cca TRL 4 – TRL 6. 

                                                                                                                                                                                     
2 Frascati manuál OECD je mezinárodně uznávaná metodika pro sběr a používání statistik VaV, je základním nástrojem 

pro statistiky a tvůrce politiky v oblasti vědy a inovací na celém světě. Obsahuje definice základních pojmů, pokyny pro sběr 

dat a klasifikace pro sestavování statistik VaV.  



Kategorie VaV ve vazbě na TRL 

Zdroj: Game Changers 2019 

 

MOŽNOSTI PODPORY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU V ČR  

Aplikovaný výzkum (jak jej definuje Rámec z roku 2014) je předmětem veřejné podpory z národních 

i mezinárodních finančních zdrojů. Na národní úrovni řadíme mezi hlavní poskytovatele TA ČR 

(od r. 2009) a resortní programy podpory. Z evropských strukturálních fondů směřuje podpora 

aplikovaného výzkumu především do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) a 

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Z nejvýznamnějších 

programů pro VaV hraje na evropské úrovni zcela zásadní roli rámcový program pro výzkum a 

inovace Horizont 2020, Evropská kosmická agentura (ESA), Evropská organizace pro jaderný výzkum 

(CERN) a další. Přehled možností podpory aplikovaného výzkumu lze shrnout následovně (Blažka et 

al. 2019): 

Národní poskytovatelé podpory aplikovaného výzkumu v ČR:  

 Technologická agentura ČR  
o 9 stávajících programů podpory (vyjmenované níže) 

od roku 2020 navíc: 

o Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND  
o Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+  
o Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti 

životního prostředí – Prostředí pro život (popsány níže) 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 



o Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO 

 Ministerstvo zdravotnictví 

o Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 –
 2022 

 Ministerstvo obrany 

o Rozvoj ozbrojených sil České republiky 

 Ministerstvo vnitra 

o Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 až 2022  
o Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 až 2021  
o Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 až 2025 IMPAKT 1 

 Ministerstvo kultury 

o Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní 
a kulturní identity na léta 2016 až 2022 – NAKI II 

 Ministerstvo zemědělství (MZe) 

o Program aplikovaného výzkumu MZe na období 2017 – 2025, ZEMĚ 

V kontextu EU lze za hlavní poskytovatele podpory aplikovaného výzkumu považovat: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 
(OP VVV) 

o Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 
o Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu – Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (OP PIK) 

o  Primárně Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

Veřejná podpora VaV je poskytována paralelně i na mezinárodní úrovni v nejrůznějších grantových 

schématech. Článek cílí zejména na možnosti podpory aplikovaného výzkumu z národních zdrojů, 

širší perspektivu nicméně ilustrují vybrané možnosti mezinárodní spolupráce ve VaV: 

 Horizont 2020  

 European Research Area (ERA) 

 Joint Research Centre (JRC) 

 Evropský institut inovací a technologií (EIT) 

 EUROSTARS 2, EURATOM, COSME aj. 

Klíčovou roli gestora mezinárodní spolupráce ve VaV hraje MŠMT. Mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu a vývoji probíhá na základě dlouhodobé koncepce. Podstatou této spolupráce jsou společné 

projekty výzkumných a vývojových prací nebo účast v mezinárodních mnohostranných projektech 

(aktivitách). Zatímco v minulosti bylo programů podpory více, v současnosti jsou všechny integrovány 

pod zastřešující program INTER-EXCELLENCE (MŠMT 2019). 

Z dalších aktivit a institucí mezinárodní spolupráce lze uvést např.: 



 Memoranda o spolupráci (bilaterálně s Bavorskem, Čínou, Izraelem, Japonskem) 

 Visegrádská skupina  

 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

 Vědecké programy Severoatlantické aliance (NATO) – civilní výzkum 

 Komise J. Williama Fulbrighta3 aj. 

PODPORA APLIKOVANÉHO VÝZKUMU V RÁMCI TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

TA ČR je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. V souladu s podmínkami zákona 

č. 130/2002 Sb. je hlavní úlohou TA ČR připravovat a implementovat programy aplikovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti 

a hospodářského růstu ČR. K dalším významným úkolům TA ČR podle výše uvedeného zákona patří 

podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem. Prostředkem 

pro naplnění těchto úkolů je především efektivní využití veřejných finančních zdrojů na podporu 

výzkumu, vývoje a inovací. Činnost TA ČR byla zahájena 12. října 2009. V roli předsedy TA ČR již 

působili K. Klusáček, R. Bízková a P. Očko.  Aktuálně TA ČR předsedá P. Konvalinka. 

V současnosti TA ČR nabízí následující programy podpory: 

 Program Beta2 (doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2020) zavádí nové 

postupy v celém procesu veřejných zakázek aplikovaného výzkumu ve státní správě. 

 Program Gama 2 (2020 – 2022) je rovněž zaměřen na podporu ověření výsledků 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění 

a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. 

 Program Delta 2 (2020 – 2025) je zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném 

výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a 

jejich zahraničních partnerů. 

 Program Epsilon (2015 – 2025) cílí zejména na zlepšení pozice českého a v globálním 

kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění.  

Program Epsilon vstupuje do komparativní analýzy s programy TRIO a TREND v závěru této 

práce. 

                                                           
3 Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, 

vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních 

programů a poradenských a informačních služeb. 



 Program Zéta je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků 

prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních 

programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.  

 Program Éta podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování 

kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní 

nebo technologické proměny.  

 Program Théta vychází z aktualizované Státní energetické koncepce České republiky, která 

byla vládou České republiky schválena v květnu 2015. Program je zaměřen na podporu 

projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí 

celospolečenského života obyvatel České republiky.  

 Program Kappa (2020 – 2024) na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací je financovaný Fondy EHP a Norska. 

 Program Národní centra kompetence (2018 – 2026) je zaměřen na podporu dlouhodobé 

spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny 

aplikovaného výzkumu. 

PODPORA APLIKOVANÉHO VÝZKUMU V RÁMCI MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU  

Vznik a historie Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) reflektuje společensko-ekonomický vývoj po 

roce 1989. Prvním ministrem MPO se stává Vladimír Dlouhý, který nahrazuje ve funkci Jana Vrbu. „V 

září 1992 předložila vláda návrh, jenž počítal se zánikem Ministerstva pro hospodářskou politiku a 

rozvoj a rozdělením jeho působnosti mezi navrhované Ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na jednání České národní rady (ČNR) však došlo ke změnám a 

působnosti byly zákonem ČNR č. 474/1992 Sb. převedeny následovně: 

 ve věcech energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby ropy a zemního plynu, těžby, úpravy 

a zušlechťování tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu a tvorby zahraničně 

ekonomické politiky včetně zahraničních investic a řízení České energetické inspekce 

na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO); 

 ve věcech vědní politiky a vývoje technologií na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT)“ (Blažka et al. 2014: 14) 



Podpora VaV ze strany MPO probíhá průběžně v různých formách a různé intenzitě od osamostatnění 

ČR v r. 1993. V 90. letech podporu VaV vymezuje především Zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře 

výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů (zrušen dnem 1. července 2002 zákonem 

č. 130/2002 Sb.). Hlavní poskytovatele podpory VaV (vč. výzkumu základního) 2. poloviny 90. let v ČR 

hodnotí studie z r. 1999 následovně: „Nejvíce prostředků na civilní výzkum a vývoj vynakládají 

Akademie věd ČR, MŠMT, Grantová agentura ČR a MPO. Podíly ostatních resortů jsou menší.“ (Kukal 

et al. 1999: 3). MPO tedy již po 25 let hraje klíčovou roli (vedle MŠMT) mezi resortními lídry v oblasti 

podpory VaV. 

Níže uveďme chronologicky příklady programů podpory MPO, které bychom mohli dle platné 

definice Rámce (2014) zařadit do kategorie podpory aplikovaného výzkumu. Tyto programy nám 

pomohou osvětlit pětadvacetiletou cestu veřejného financování VaV průmyslových aktivit od 

programu podpory TECHNOS k programu TREND. V současnosti neexistuje žádná autorovi známá 

souhrnná studie mapující historii podpory VaV ze strany MPO od roku 1993. Informace a data 

poskytují historické webové stránky Asociace výzkumných organizací (AVO 2014), databáze TA ČR4 

(TA ČR 2019d), vládní centrální evidence projektů (CEP) (RVVI 2019a)5 a částečně i (pro posledních 12 

let) webové stránky MPO. 

Program TECHNOS ; doba realizace 1994 – 2002 (218 podpořených projektů) 

Jedná se o program výzkumu, vývoje a transferu technologií pro malé a střední podniky zaměřený 

na technologie a výrobky, materiály a informační technologie. Program nepodporuje projekty 

zemědělské a lesnické prvovýroby. Cílem programu je využívat nové technologie, technické poznatky 

a know–how a vyrábět inovované výrobky v malých a středních podnicích (AVO 2005).  

Program PROJEKTOVÁ KONSORCIA; 2001 – 2006 (151) 

Program je zaměřen na podporu činnosti účelových seskupení, projektových konsorcií sestavených 

ze skupin řešitelů výzkumných pracovišť (akademických, vysokoškolských a dalších) a řešitelů 

průmyslových organizací, pod patronací jedné ze zúčastněných institucí, k vyřešení jednoho 

konkrétního projektu VaV a transferu jeho výsledků až na úroveň prototypu, poloprovozního, 

pilotního nebo ověřovacího zařízení (AVO 2005). 

Program PROGRES; 2001 – 2006 (169) 

                                                           
4 TA ČR Starfos je fulltextový vyhledávač projektů a výsledků z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které 

byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky. 
5 Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve správě Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. 



Jde o program zvýšení výkonnosti českého průmyslu zaměřený na VaV nových výrobků a technologií 

se špičkovými technickoekonomickými parametry, u nichž lze předpokládat realizaci výsledků 

(v případě výrobku prototyp a v případě nové technologie poloprovozní, ověřovací či pilotní zařízení) 

nejdéle do tří let od zahájení podpory ze státního rozpočtu a které budou mít předpoklad návratnosti 

vložených finančních prostředků nejdéle do pěti let po ukončení řešení projektu (AVO 2005). 

V roce 2005 došlo ke změnám programů PROGRES, TECHNOS a KONSORCIA na programy POKROK 

(souhrn dílčích podprogramů a významných směrů Národního programu výzkumu v gesci MPO – 

náhrada za PROGRES), IMPULS – odrážející preference průmyslu a obchodu, jež se neobjevily 

v Národním programu výzkumu a vývoje (např. TECHNOS) a TANDEM, který nahradil program 

KONSORCIA. (Ochrana et al. 2010: 218) 

Program POKROK; 2004 – 2009 (49) 

Program je součástí Národního programu výzkumu6 (NPV) a zaměřuje se na podporu projektů 

průmyslového výzkumu a vývoje směřujících k zajištění konkurenceschopnosti ekonomiky České 

republiky při jejím trvale udržitelném rozvoji a na zajištění energie pro tuto ekonomiku 

a pro společnost. V oblasti Konkurenceschopnost při udržitelném rozvoji je program POKROK 

zaměřen na tematické okruhy (jak je definuje NPV): Výrobní procesy a systémy, Stavby a konstrukce, 

Nové materiály, Nastupující technologie a Využití přírodních zdrojů (AVO 2003). 

Program IMPULS; 2004 – 2010 (645) 

Program výzkumu, vývoje a transferu je zaměřen na výzkum a vývoj nových materiálů, průmyslových 

výrobků, výrobních technologií, informačních a řídících produktů a technologií, realizovaný 

jednotlivými organizacemi, nebo účelovými seskupeními řešitelů průmyslových organizací 

a pracovníků výzkumných pracovišť (akademických, vysokoškolských a dalších). Výsledky musí 

dosáhnout úrovně vzorku, funkčního vzoru, prototypu, poloprovozního, pilotního nebo ověřovacího 

zařízení (AVO 2003).  

Program TANDEM; 2003 – 2010 (290) 

Program cílí na podporu projektů orientovaného výzkumu, jehož výsledky budou prostřednictvím 

navazujícího průmyslového výzkumu a vývoje využity v nových výrobcích, technologiích a službách. 

                                                           
6 Národní program výzkumu (NPV), který na návrh MŠMT a RVVI svým usnesením ze dne 28. dubna 2003 č. 417 schválila 

vláda, vychází z Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky (Politiky), která byla schválena usnesením vlády ze dne 5. 

ledna 2000 č. 16. NPV, respektuje požadavek Politiky, aby výběr priorit orientovaného výzkumu respektoval potřeby lidí, 

společnosti a ekonomiky, požadavky na rozvoj lidského, znalostního a materiálního potenciálu České republiky. Návrh 

zachovává Politikou předpokládanou strukturu Národního programu výzkumu, která je tvořena pěti tematickými a třemi 

průřezovými programy (AVO 2000).  



Řešení těchto projektů bude realizované účelovými seskupeními – projektové týmy sestavené 

ze skupin řešitelů průmyslových organizací a pracovníků výzkumných pracovišť (akademických, 

vysokoškolských a dalších). Tento projekt musí současně zajišťovat transfer výsledků z úrovně 

základního, orientovaného výzkumu do úrovně průmyslového výzkumu a vývoje (AVO 2003). 

Program TIP; 2009 – 2016 (870) 

Cílem resortního programu TIP je podpořit projekty zaměřené na výzkum a vývoj výrobků, technologií 

a informačních a řídicích systémů, které firmám a celé ekonomice přinesou vysokou přidanou 

hodnotu. Program je určen pro všechny druhy společností, které se zabývají průmyslovou výrobou. 

Zažádat o podporu mohou také výzkumné organizace. Z finančního hlediska – s celkovým objemem 

státní podpory 12,5 mld. Kč (při celkových nákladech 22,1 mld. Kč) lze program TIP považovat 

za nejúspěšnější v historii MPO. 

Problematice kontinuity programů podpory MPO, konkrétně tématu behaviorální adicionality 

a účastnické návaznosti v programech IMPULS, TANDEM a TIP, se detailně věnují vědecké statě 

Technologického centra Akademie věd ČR (Kostič 2018; Čadil 2019).  

  



Program TRIO: 2016 – 2022 (3477) 

Program je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs)8, jako 

jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, 

pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Podpora z právě běžícího programu TRIO je 

určena firmám, které spolupracují na projektu s organizací pro výzkum a šíření znalostí. Program se 

zaměřuje na aplikovaný výzkum, konkrétně na technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou 

pracovní sílu, díky kterým vznikají nové produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou (MPO 

2019b).  

Program TRIO vstupuje do komparativní analýzy s programy EPSILON a TREND v závěru tohoto 

příspěvku. 

SPOLUPRÁCE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR S MINISTERSTVY  

Od roku 2020 dojde k průlomové novince ve struktuře a nastavení podpory AV v ČR. TA ČR bude nově 

poskytovatelem a realizátorem resortních projektů Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva 

dopravy a Ministerstva životního prostředí. 

 Program MPO TREND na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje byl 

schválen usnesením vlády dne 25. března 2019; stejně jako Program Doprava 2020+ a 

Program Prostředí pro život. Poskytovatelem a realizátorem uvedených tří resortních 

programů je Technologická agentura ČR. Program vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje 

a inovací České republiky na léta 2016 – 2020, naplňuje Národní priority orientovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je v souladu s dokumentem Implementace 

Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Prostřednictvím programu TREND bude také realizována Iniciativa Průmysl 4.0. Zároveň 

je zaměření orientováno na priority identifikované v aktualizované Národní výzkumné a 

inovační strategii pro inteligentní specializaci ČR (TAČR 2019b).  

Program TREND, ke kterému se níže vyjadřují ministr MPO a předseda TA ČR, vstupuje 

do komparativní analýzy s programy TRIO a EPSILON v závěru této práce. 

 Program Ministerstva dopravy Doprava 2020+ na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v 

                                                           
7 K 3. 7. 2019 dle Centrální evidence projektů. 
8 Definice dostupná na stránkách MPO. 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora...a.../2-VS_I3_KETs-definice.pdf


nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení 

společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení 

spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných 

podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti. 

 Program Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život je 

zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální 

technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, na podporu 

časově a znalostně náročnějších řešení založených na dlouhodobějším sledování 

společenských, přírodních a klimatických změn. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE – PODPORA APLIKOVANÉHO VÝZKUMU ZE STRANY TECHNOLOGICKÉ 

AGENTURY ČR A MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU 

Pro přiblížení situace (nikoliv však přímé srovnání vzhledem k odlišnosti dílčích programů podpory) 

využijeme primárně informace z veřejné databáze CEP pro projekty zahájené a realizované od roku 

2009 (kdy byla založena TA ČR) dosud. Souhrnný obrázek podpory AV ze strany TA ČR a MPO 

v období 2009 – 2019 nabízí tabulka níže. 

Financování projektů TA ČR a MPO v letech 2009 – 20199 

 

Kritérium 

Poskytovatel 

TA ČR MPO 

Všechny podpořené projekty 

Počet podpořených projektů 2 665 2 42010 

Celkové náklady na dobu řešení (mil. Kč) 39 872,5 66 580,1 

Státní podpora na dobu řešení (mil. Kč) 26 610,5 37 292,6 

Průměrné náklady na jeden projekt (mil. Kč) 15,0 27,5 

Průměrná výše veřejné podpory (%) 66,7 56,0 

Z toho projekty v kategorii AV 

Počet podpořených projektů 2 310 866 

Podíl projektů AV z celkového počtu projektů (%) 86,7 35,8 

Celkové náklady na dobu řešení (mil. Kč) 34 942,9 18 787,0 

Státní podpora na dobu řešení (mil. Kč) 23 627,1 12 136,3 

Průměrné náklady na jeden projekt (mil. Kč) 15,1 21,7 

Průměrná výše veřejné podpory (%) 67,6 64,6 

Zdroj: RVVI 2019a; vlastní výpočty 

                                                           
9 Referenční časové období je vymezeno datem 1. 1. 2009 a 3. 7. 2019, přičemž do tabulky se promítají jen projekty 
zahájené po 1. 1. 2009 včetně. 
10 Celkový úhrn podpořených projektů MPO vč. projektů VaV z Operačního programu podnikání a inovace a OP PIK 
zahájených po 1. 1. 2019 včetně. 



Průměrné náklady na projekt MPO jsou v porovnání s TA ČR vyšší. Údaje v CEP nám rovněž říkají, 

že MPO je významnějším poskytovatelem veřejné podpory v kategorii experimentální vývoj, naopak 

TA ČR dominuje v oblasti aplikovaného výzkumu při vyšší průměrné výši podpory. Obecně lze 

konstatovat, že čím více se v procesu bádání (viz stupnice TRL) vzdalujeme od základního výzkumu 

(TRL 1) k finálnímu produktu (TRL 8), tím více míra veřejné podpory klesá11.  Zde se pohybujeme 

v segmentu TRL 2–3 až TRL 6, kde může např. malý podnik v případě účinné spolupráce v TRL 3 získat 

až 80 % dotace. Význam role programů EPSILON a TRIO bude v průběhu následujících 3 let významně 

klesat v souvislosti s novým programem TREND, jenž by měl od roku 2020 postupně naplňovat cíle 

Inovační strategie ČR 2019–2030 (RVVI 2019b). 

Program TREND: 2020 – 2027 

Na portálu www.businessinfo.cz (15. května 2019) se ministr MPO Karel Havlíček vyjadřuje 

k programu TREND následovně: „Podpora projektů v Programu TREND je jedním z nástrojů nové 

Inovační strategie ČR. Ta přispěje k rozvoji konkurenceschopnosti domácí ekonomiky, tvorbě vyšší 

přidané hodnoty, zvýšení exportního potenciálu našich podniků a také k zefektivnění spolupráce mezi 

podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami. Máme připraveny i navazující nástroje na podporu 

inovací tak, aby veřejné prostředky byly vynakládány efektivně a vedly k rozvoji celého inovačního 

systému. Tyto nástroje zároveň pomáhají připravit podniky na dobu ekonomického zpomalení, kdy 

bude udržení konkurenceschopnosti zásadní“ (TA ČR 2019c).  

Předseda TA ČR Petr Konvalinka doplňuje: „Program je klíčovým nástrojem pro budoucnost českých 

podniků a jejich konkurenceschopnosti. Získané poznatky přispějí k transformaci a modernizaci 

způsobů výroby, umožní rozvoj nových oblastí digitalizace a jejího využití v průmyslu a službách. 

Program umožní vznik a aplikaci zcela nových technologií reagujících na aktuální požadavky v 

automotive a dalších klíčových odvětvích. Díky němu přibudou ke 2 400 inovativním projektům, jež TA 

ČR za 10 let svého působení podpořila, stovky dalších užitečných řešení“ (TA ČR 2019c).  

Limit pro dotaci v programu TREND – podprogram Technologičtí lídři (s alokací 9,1 mld. Kč veřejné 

podpory) je stanoven na 70 % z výše všech projektových nákladů. „Doplňkový“ podprogram Nováčci 

(0,6 mld. Kč) nabízí podporu až 80 %. Na rozdíl od paralelně běžících (tematicky velice podobných) 

programů TRIO (MPO) a EPSILON (TA ČR), které umožňují až 100% podporu pro výzkumné 

organizace, musí v programu TREND nově kofinancovat z vlastních zdrojů i výzkumné organizace 

v min. výši 10 % svých nákladů. Maximální doba trvání projektů je omezena na 60 měsíců (pro 

                                                           
11 Míru podpory definuje SDĚLENÍ KOMISE Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 



EPSILON a TRIO platí limit 48 měsíců). Ilustrativní srovnání hlavních parametrů programů podpory AV 

EPSILON, TRIO a TREND nabízí tabulky níže. 

Programy podpory TREND, TRIO, EPSILON 

Program průmyslového výzkumu a 
experimentálního vývoje TREND 

Program aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje 

TRIO 

Program na podporu aplikovaného 
výzkumu a experimentálního vývoje 
EPSILON 

Trvání programu 

2020 – 2027 2016 – 2022 2015 – 202512 

Celková finanční alokace programu (veřejná podpora ze státního rozpočtu ČR) 

9,7 mld. Kč 6,1 mld. Kč (původně 3,7) 7,8 mld. Kč (původně 9,7) 

Zacílení programu 

– Fotonika  

– Mikro a nanoelektronika  

– Nanotechnologie  

– Průmyslové biotechnologie  

– Pokročilé materiály  

– Pokročilé výrobní technologie  

– Umělá inteligence 

– Zabezpečení a konektivita 

– Fotonika  

– Mikro a nanoelektronika  

– Nanotechnologie  

– Průmyslové biotechnologie  

– Pokročilé materiály  

– Pokročilé výrobní technologie  

Podprogram: 

1 – Znalostní ekonomika  

2 – Energetika a materiály  

3 – Životní prostředí 

Podporované výstupy projektu13 

G – prototyp, funkční vzorek; 

Z – poloprovoz, ověřená technologie; 

R – software; 

F – průmyslový a užitný vzor 

Pouze v kombinaci s výše uvedenými 

výsledky: P – patent 

N – metodika  

G; Z; R; F; P 

 

G; Z; R; F; P 

N – metodiky, postupy a specializované 

mapy s odborným obsahem; O – 

ostatní výsledky 

H – výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, směrnic a předpisů  

Informační systém pro administraci projektu 

ISTA14 IS Patriot15 ISTA (do r. 2017 IS Patriot) 

 

Zdroj: MPO 2019a; TA ČR 2019a; vlastní výpočty 

 

                                                           
12 Uvedená délka trvání programu je stanovena z důvodu nutnosti jeho vyhodnocení po ukončení všech projektů včetně 

období implementace dosažených výsledků do praxe. Proto lze očekávat reálnou dobu realizace projektů do roku 2024. 
13 Výstupy kategorizuje DEFINICE DRUHŮ VÝSLEDKŮ jako samostatná příloha č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných 

organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107. 
14 Cílem projektu ISTA je refinancování části nákladů na implementaci Informačního systému TA ČR pro zajištění celého 

životního cyklu poskytování účelové podpory aplikovaného výzkumu a vývoje včetně napojení na relevantní registry veřejné 

správy a informační systémy státu. (TA ČR 2017b) 
15 IS VaVaI MPO pro evidenci projektů a žádostí o dotace VaV. 



Parametry veřejných soutěží TREND, TRIO, EPSILON 

1. veřejná soutěž (VS) podprogram 1 

Technologičtí lídři 

4. VS – poslední vyhlášená 

další VS se neočekává 

4. VS – poslední „národní“ 16 

očekává se 7. VS 

Max. podpora na 1 projekt (ZV = způsobilé výdaje) 

70 % ZV – podprogram 1 80 % ZV 60 % 17 ZV 

max. 70 mil. Kč max. 20 mil. Kč průměrně 10 mil. Kč 

Příjem žádostí 

16. 5. – 11. 7. 2019 Příjem žádostí ukončen Příjem žádostí ukončen 

Realizace projektu 

Začátek: 1. 1. – 1. 4. 2020 

Ukončení do: 31. 3. 2025 

Začátek: 1. 1. – 31. 8. 2019 

Ukončení do: 31. 12. 2022 

Začátek: 1. 10. 2018 – 1. 3. 2019 

Ukončení do: 28. 2. 2023 

max. 60 měsíců max. 48 měsíců max. 48 měsíců 

Plánovaná alokace 

2 mld. Kč cca 1,7 mld. Kč cca 1,4 mld. Kč 

Počet návrhů/schválených projektů ve 4. VS 

Za celý program se očekává podpora 

630 projektů 

23418/154 

66 % 

300/154 

52 % 

Relevantní žadatel/uchazeč 

podnik samostatně (MSP, VP)19 

podnik v účinné spolupráci20 s dalšími 

podniky nebo s VO 

VO samostatně (dotace jako podnik) 

podnik v účinné spolupráci (MSP + 

VO; VP + VO) 

celkem max. 4 subjekty 

VO samostatně (dotace jako podnik) 

podnik samostatně (MSP, VP) 

podnik v účinné spolupráci 

MSP + VO; VP + VO 

VO samostatně (dotace jako podnik) 

VO mohou obdržet až 90 % dotace, 

ale pouze na jejich nehospodářské 

činnosti. 

VO mohou obdržet až 100 % dotace, ale pouze na jejich nehospodářské 

činnosti. 

 

Zdroj: MPO 2019a; TA ČR 2019a; vlastní výpočty 

  

                                                           
16 V 5. VS (pouze pro úspěšné české uchazeče mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017) podpořen 1 projekt. V 6. VS (pouze 

pro uchazeče M-ERA.NET 2 CALL 2018) podpořeny 3 projekty. 
17 U projektů EPSILON, kde je aplikační garant resort (a zároveň se projekt přihlásí k prioritnímu výzkumnému cíli 

stanovenému tímto resortem) může být nejvyšší povolená intenzita podpory až 80 % na projekt. 
18 Součet projektů doporučených k podpoře vč. zásobníku + projekty doporučené k podpoře (bez podpory) + nedoporučené 

k podpoře. (MPO, 2019) 
19 MSP = malý a střední podnik do 250 zaměstnanců; VP = velký podnik nad 250 zaměstnanců; VO = výzkumná organizace  
20 Účinnou spoluprací se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo 

k dosažení společného cíle, kdy příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a 

sdílejí jeho rizika a výsledky dle čl. 2 odst. 90 GBER, resp. bodu 1.3. odst. 15 písm. h) Rámce.   



ZÁVĚR 

Podpora aplikovaného výzkumu v ČR má dlouhodobou tradici. Již od roku 1994 lze hovořit o 

systematickém veřejném financování VaV aktivit ze strany MPO. O 15 let později se na scénu dostává 

TA ČR v rámci Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválené usnesením Vlády – s 

hlavním cílem zjednodušit a zefektivnit systém účelové podpory VaV v ČR. Současnou situaci MPO a 

TA ČR nejlépe vystihuje implementace nového společného programu TREND, který do jisté míry 

„supluje“ program TRIO a EPSILON. Z vyjádření ministra MPO je zřejmé, že TREND reflektuje znění 1. 

pilíře Inovační strategie – Financování a hodnocení výzkumu a vývoje.  

Nabízí se jasná otázka – pomůže TREND dosáhnout ambiciózního cíle 3,0 % nákladů na financování 

VaV (z celkového HDP) v roce 2030? Odpověď nám může přiblížit vývoj v následujících 5 letech, kdy 

se spustí další resortní programy ve spolupráci Ministerstva dopravy a Ministerstva životního 

prostředí s TA ČR. 
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