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Desetileté zkušenosti Asociace inovačního podnikání ČR (dále AIP
ČR) vedly k tomu, že vedení AIP ČR 17. 3. 2003 rozhodlo o přípravě
Inovační strategie ČR na období do roku 2015, na ní navazující Ná-
rodní politiky inovací na období do roku 2006 a Zákona o inovacích.

Pracovní týmy AIP ČR k přípravě a realizaci inovační politiky a k pří-
pravě odborníků v oblasti inovačního podnikání na svých společných
jednáních 18. 3. 2003 a 21. 5. 2003 posoudily návrhy těchto doku-
mentů, redakční skupina ve složení Karel Mráček, Miroslav Pittner
a Pavel Švejda dne 23. 5. 2003, pod vedením Pavla Švejdy, připravi-
la tyto dokumenty. Při jejich přípravě využili materiály, předkládané
Asociací v minulých letech, návrhy členů pracovních týmů, doporuče-
ní EU pro tuto oblast a další materiály, např. Lisabonský proces.

Dále uváděné návrhy projedná, v den 10. výročí založení AIP ČR,
23. 6. 2003 vedení AIP ČR, k veřejné oponentuře budou předlože-
ny na konferenci AIP ČR k 10. výročí jejího založení „Inovační po-
tenciál ČR“ 9. 9. 2003. Na tuto konferenci budou přizváni hosté –
zástupci Vlády ČR, obou komor Parlamentu ČR, ministerstev a part-
nerských organizací.

Inovační strategie České republiky
na období do roku 2015
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I. Preambule
Inovace hrají zásadní roli v probíhající ekonomické, politické a so-

ciální transformaci rozvíjejících se zemí, stejně jako států s rozvinu-
tou infrastrukturou. Inovační politika patří proto k trvalým předmě-
tům soustavné pozornosti vlád jejichž zájmem je dlouhodobý rozvoj
ekonomické prosperity společnosti.

Informační propojení přispívá ke globalizaci trhů ve světě i u nás;
důsledkem je neustálý růst a zostřování konkurence, v níž lze ob-
stát pouze trvalým důrazem na růst užitných hodnot výrobků. Ten je
možný pouze neustálým zlepšováním stávajících výrobků, techno-
logických postupů a služeb.

Inovační strategie je zaměřena zejména na vytváření a rozvíjení
podmínek pro inovační proces, soustřeďuje svou pozornost na
systémové rozvíjení inovační infrastruktury, soustavnou a inteli-
gentní podporu malých a středních podniků, zdokonalování infor-
mačních systémů a tvorbu informačních sítí v národním i meziná-
rodním měřítku.

Tím se inovační strategie a politika liší od vědní a výzkumné politi-
ky, jejímž hlavním předmětem je rozvoj vědy, poznání a odborné pří-
pravy vědeckých pracovníků. Ekonomika 21. století bude mít charak-
ter informační ekonomiky. Bude postavena na znalostech a zkuše-
nostech, na tvůrčí činnosti a kvalifikaci, Rozhodující úlohu v ní nepo-
chybně sehraje vzdělávání, výzkum a vývoj a nové technologie. Je
proto varující, že materiální a často i personální kvalita naší dnešní vý-
zkumné a vývojové základny jako hlavního generátora invencí a ino-
vací se při kritickém posouzení příliš neodlišuje od rozvojových zemí.

Bez invencí by nebylo inovací. Proto při důsledném uplatňování
principů regionalizace a decentralizace a získávání potřebných ma-
teriálních i nehmotných zdrojů pro rozvoj podniků se musí inovační
politika opírat o všestrannou vzdělanost, podporující invence a roz-
voj tvořivosti všech účastníků reprodukčního procesu. 

Inovace se stávají rozhodujícím činitelem komerční úspěšnosti
zejména průmyslové produkce. Potvrzují to i inovační aktivity všech
vlád průmyslově rozvinutých zemí (včetně alokace finančních zdro-
jů ze státního rozpočtu)
– budováním a stálou podporou inovační infrastruktury a transferu

technologií
– vhodnou daňovou, úvěrovou a celní politikou
– financováním základního výzkumu
– částečnou úhradou nákladů při řešení úkolů předkomerčního

a aplikovaného výzkumu
– částečnou úhradou služeb spojených s uvedením novinek na trh

(marketingové studie, propagace, proexportní podpora) zejména
u malých a středních firem

– investicemi do kvalifikačních a rekvalifikačních programů.

Vláda České republiky se nebude moci nadále problematice ino-
vačního podnikání vyhýbat. Nedostatečná legislativa v této oblasti,
systémové bariéry v oblasti řízení a financování inovačního procesu
a nedostatečná ochrana a využívání jeho výsledků má za důsledek
každoročně značné hospodářské ztráty, včetně snižování konku-
renční schopnosti podniků.

Cílem předkládaného materiálu o inovační strategii ČR je vytvořit
předpoklady a položit základ pro formulaci inovační politiky České
republiky.

II. Priority v oblasti inovačního podnikání
Priority vycházejí z Akčního plánu EU pro inovace v podmínkách

ČR v následujících směrech:

Efektivní využívání výzkumu k inovacím
– vytvoření národní strategie výzkumu a vývoje, vycházející z hos-

podářské politiky ČR
– podpora vzniku technologicky orientovaných firem
– prohloubení spolupráce mezi akademickými pracovišti a uživateli

výsledků výzkumu, zejména průmyslem
– posílení výzkumu prováděného podniky
– úloha managementu při využívání výsledků výzkumu k inovacím

Pěstování inovační kultury
– podpora vzdělávání a nadstavbového výcviku
– vytvoření podmínek pro zvýšení mobility výzkumných pracovníků,

studentů a učitelů
– zvýšení zájmu veřejnosti o proces inovace
– vytváření podmínek v podnikové sféře i ve státní správě pro pod-

poru inovací (včetně úlohy managementu)

Vytvoření podmínek pro inovace
– konkurenční prostředí
– ochrana duševního a průmyslového vlastnictví
– zjednodušení administrativy
– rozšiřování přímé a nepřímé podpory inovačního procesu
– zajištění informační podpory pro šíření (mezinárodní) vědecko-

technické spolupráce

III. Financování
Pro účinné financování inovací vytvořit předpoklady v těchto ob-

lastech:
– Zainteresovat účastníky inovačního procesu (vlastníky, manažery,

zaměstnance) na realizaci inovací. Státní opatření k zamezení
podvodných praktik (tunelování, zneužívání cen, daňovým a cel-
ním podvodům atd.), které vedou k dosažení individuálního nebo
kolektivního prospěchu snažším způsobem, než inovacemi.

– Základním nositelem financování inovací musí být podniky, proto-
že jinak budou v tržním prostředí v kratší či delší perspektivě od-
souzeny k zániku.
Podíl nákladů na inovace by měl činit min. 3 – 5 % z obratu a pod-

niky by měly tento údaj veřejně publikovat.
– K financování inovací mohou podniky využívat:

• vlastní vnitřní zdroje, a to zvláště zisk, odpisy a prostředky, zís-
kané ze zrychlení obratu kapitálu,

• vlastní vnější zdroje, pocházející z kapitálového trhu, tzn. kapi-
tálové vklady a podíly,

• cizí vnější zdroje, zvláště obligace a úvěry
• cizí vnitřní zdroje, jak např. dlouhodobé rezervy.
Státní hospodářská politika má umožnit, aby podniky mohly zdro-

je financování reálně tvořit a využívat.
Daňové zatížení nesmí být neúměrně vysoké, jinak budou podni-

ky své zisky uměle snižovat a podniky s cizím kapitálem budou svůj
zisk generovat např. prostřednictvím cenové politiky v zahraničí.

Odpisy musí svou výší odpovídat míře opotřebení a intenzitě tech-
nického pokroku, kapitálový trh musí motivovat podniky k získávání
prostředků z tohoto zdroje v daleko větší míře než dosud.

Úvěry musí být podnikům dostupné z hlediska výše úroků, způ-
sobu získávání (ručení), dosažitelnosti (banky nesmí preferovat
podniky z portfolia svých fondů) a reálnosti získání (úvěrovou kapa-
citu bank nelze vyčerpat státními cennými papíry).

V zájmu zvyšování  konkurenceschopnosti podniků je nutné při re-
alizaci inovací  doplňovat jejich zdroje z veřejných prostředků (stát-
ních, regionálních a místních) formou přímých a nepřímých nástrojů.

Přímá finanční podpora může mít podobu příspěvků, dotací, sub-
vencí, grantů, státních zakázek atd. Jejich čerpání je obvykle vhod-
né vázat na určité, zpravidla nadpoloviční, použití podnikových
zdrojů, na centrálně stanovená kriteria jejich použití včetně adres-
nosti a kontroly efektivnosti jejich poskytování a využívání. Lze rov-
něž zvažovat kombinaci přímých a nepřímých nástrojů, např. po-
skytování zvýhodněných úvěrů spolu s kapitálovým příspěvkem.

Dokumenty pro oblast
inovačního podnikání v ČR
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Věcné zaměření přímé finanční podpory musí kromě sféry výzku-
mu a vývoje směřovat do oblasti realizace inovací a jejich difuze (ka-
pitálové příspěvky a poradenství, průzkum trhů, zřizování a provo-
zování informačních systémů, činnosti systému CZECH TRADE, za-
hraničních obchodních zastoupení, zjišťování rizika, dotací mezd vý-
zkumných pracovníků atd.).

Místní regionální prostředky mohou být vhodně využívány při vy-
tváření podnikatelské infrastruktury typu vědeckotechnických par-
ků, popř. pro podporu malých a středních podniků.

IV. Nepřímé nástroje
Podnikové zdroje a přímou finanční podporu z veřejných pro-

středků doplnit řadou nepřímých nástrojů, jako např.:
– daňové úlevy (např. při nákupu licencí, reinvestici zisku zahranič-

ních firem v tuzemsku, daňové prázdniny pro určité skupiny investo-
rů, snížení plateb zdravotního a sociálního pojištění pro některé sku-
piny pracovníků, zvláštní daňový režim pro venture kapitál, atd.),

– úvěrová politika (garance za úvěry, dotování úvěrových sazeb, “měk-
ké” úvěry pro financování exportu, popř. nákup vybraných zařízení,

– zvýhodněné odpisy a to zvláště pro podniky, které jsou ve ztrátě,
resp., které používají rychle zastarávající techniku,

– zvýhodněné až nulové celní sazby při nákupu technologických za-
řízení z dovozu.

V. Mezinárodní spolupráce
– Při jednání České republiky s Evropským společenstvím o uza-

vření dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí
o spolupráci ve výzkumu a vývoji a plné asociaci ČR s programy
EU ve výzkumu a vývoji zaměřit aktivity na plnění akčního plánu
Evropské unie v oblasti inovací,

– Využít v plném rozsahu možností, které poskytuje 6. Rámcový
program EU pro ČR. Rozšířit účast AIP ČR a jejích jednotlivých
členů na přípravě a realizaci projektů Evropské unie. Vyhodnotit
efektivitu mezinárodní spolupráce v rámci programů EU a posou-
dit z odborného hlediska hospodářský přínos projektů průmyslo-
vého a aplikovaného výzkumu pro hospodářskou sféru,

– Zpracovat přehled mezinárodních spoluprací dalších profesních
svazů v ČR s inovačním zaměřením a koordinovat s nimi součin-
nost s zahraničními partnery,

– Vyhodnotit strukturu a funkci systému inovačního podnikání v ČR
a zpracovat návrh na jeho propojení s mezinárodními informační-
mi sítěmi. Pro další období zpracovat celostátní dlouhodobou kon-
cepci pro networking v oblasti inovací s mezinárodním využitím
INTERNETU,

– Na základě posouzení současného stavu posílit národní síť vě-
deckotechnických parků a prohloubit informační spojení s mezi-
národními informačními sítěmi IASP, EBN, IRC, EUROINFO, atd,

– Podstatně zlepšit bilaterální spolupráce inovačních asociací a ino-
vačně orientovaných profesních svazů zejména se zeměmi souse-
dícími s ČR, státy střední Evropy a dále s UK a USA. Předmět spo-
lupráce zaměřit na podporu transferu technologií a činnosti MSP,

– Vyhodnotit a posílit spolupráci s organizacemi OSN, které se za-
bývají tematikou inovačního procesu. Zaměřit se především na
součinnost s Evropskou hospodářskou komisí, UNCTAD, UNIDO
a dalšími mezinárodními organizacemi (např. CERN).

VI. Institucionální a organizační aspekty, 
spolupráce VŠ a AV ČR s podniky

Největší slabinou evropské ekonomiky je podle EK (Bílá kniha)
malá schopnost využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi. To
platí ještě více pro ČR.
– Zajistit spolupráci orgánů státní správy zodpovědných za vzdělá-

ní, vědu a výzkum, technologie, rozvoj podnikání a regionální roz-
voj. Vytvořit státní orgán s vhodnými pravomocemi, který by koor-
dinoval tuto činnost,

– Podporu rozvoje inovačního podnikání založit na principu vzájem-
ného partnerství všech účastníků (státu, krajů, podniků),

– Vytvořit podmínky pro zlepšení spolupráce vysokých škol a prů-
myslových podniků (analýza bariér, podpora personálního propo-
jení, podpora profesionalizace podpůrných služeb, zapojení stát-
ní správy do budování vědeckotechnických parků apod.) Usnadnit
přístup malým a středním firmám k výsledkům výzkumu (novým
technologiím),

– Provádět důslednou kontrolu přínosu vynakládaných prostředků
(např. vytvořit databázi firem, které nesplnily podmínky projektu,
např. nevrátily státem poskytnutou půjčku, aby taková firma ne-
mohla získat podporu z jiného programu u jiného ministerstva či
ČMZRB).

VII. Personální a etické aspekty
– Zajistit přípravu odborníků v oblasti inovačního podnikání (včetně

managementu) od základního školství až k doktorandům, vytvořit
systém celoživotního vzdělávání,

– Připravit studium oboru, příp. specializace Inovační podnikání na
jednotlivých typech škol v ČR,

– Zabezpečovat autorizaci odborníků v oboru Inovační podnikání;

upřesnit úlohu VŠ na procesu autorizace v rámci komorového
systému garantovaného Asociací inovačního podnikání ČR,
– Stanovit a dodržovat morální normy a etické aspekty podporující ino-

vace. Využívat zkušenosti z uplatňování etického kodexu AIP ČR,
– Dbát o naplňování a realizaci kodexu. Vést partnery k jeho dodr-

žování s tím, že spolu se zákonem je významným regulačním in-
strumentem,

– Uplatňovat pravidla etického kodexu ve vztazích mezi partnery
inovačního podnikání, mezi zaměstnanci i vůči státním orgánům
a veřejným institucím,

– Provádět kontrolu dodržování etického kodexu pomocí kontrolních
mechanismů a vůči jeho narušitelům uplatňovat morální sankce
včetně profesního postihu,

VIII. Inovační infrastruktura ČR
– Vytvářet inovační infrastrukturu jako systém vztahů mezi jednotli-

vými výzkumnými, vývojovými, výrobními, obchodními, decizními
a dalšími specializovanými partnery, charakterizovaný jejich vzá-
jemnou spoluprací s cílem komercializovat výsledky výzkumu
a vývoje, uvést je na trh a zajistit zpětnou vazbu. Součástí ino-
vační infrastruktury je inovační klima a inovační trh.

– Zdokonalovat Systém inovačního podnikání v ČR, včetně inovač-
ní infrastruktury ČR. 

– Upřesnit úlohu hlavních partnerů v oblasti inovačního podnikání,
zejména regionálních orgánů, pracovišť výzkumu a vývoje, obou
komor Parlamentu ČR, zahraničních partnerů, bank a komor.

– Upřesnit kompetence ústředních orgánů státní správy v oblasti
inovačního podnikání, především MPO, MŠMT, MMR a MPSV s cí-
lem ustavit ústřední orgán státní správy pro celou oblast inovač-
ního podnikání (ministerstvo pro výzkum a technologie) v čele
s ministrem – místopředsedou vlády ČR.

– Analyzovat úkoly sdružení, ustavených dle zákona č. 83/90 Sb.
a dalších partnerů – členů AIP ČR s cílem legislativně potvrdit AIP
ČR jako nevládní organizaci pro oblast inovačního podnikání.

– Vymezit úkoly podnikatelských subjektů, především inovačních fi-
rem, vědeckotechnických parků a pracovišť transferu technologií.

IX. Právní aspekty včetně ochrany 
duševního vlastnictví

Právní aspekty
– Vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj inovačních firem s cílem do-

sáhnout jejich mezinárodní konkurenceschopnosti. Na základě
analýzy a diskuse zejména se zástupci  vědy, výzkumu a podni-
katelské sféry připravovat návrhy zákonů a navazujících předpisů
tak, aby odpovídaly podmínkám Evropské unie, včetně jejich
předpokládaného vývoje. Právní prostředí musí umožnit využívat
všech standardních forem přímé i nepřímé podpory rozvoje pod-
nikání, zejména inovačního. 

– Vytvořit právní rámec, který by umožnil efektivní využívání vý-
sledků výzkumu a vývoje v praxi. Podpořit zejména vznik nových
technologicky orientovaných firem (spin-off firmy) zakládaných
vědeckými pracovníky. Umožnit vysokým školám vkládat nehmot-
né investice do technologicky orientovaných firem a umožnit jim
“kapitalizovat” své služby. Motivovat podniky k podpoře jak uni-
verzitního výzkumu, tak ke zvyšování kvalifikace vlastního vědec-
kého a technického personálu,

– Iniciovat novelu živnostenského zákona s cílem stanovit Inovační
podnikání jako vázanou živnost,

Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví
– Zapojit se do spolupráce států EU při slaďování legislativy v ob-

lasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. (Zelená kniha
o patentu Společenství a patentovém systému v Evropě),

– Rozšířit povědomí o nutnosti ochrany a následného využití du-
ševního a průmyslového vlastnictví zejména na úrovni státní sprá-
vy, výzkumných organizací, vysokých škol i podniků,

– Rozvinout vzdělávání v oblasti ochrany a využívání duševního
a průmyslového vlastnictví a to již od úrovně středních škol,

– Podpořit vznik pracovišť, která se zabývají ochranou a následným
využitím duševního a průmyslového vlastnictví, zejména na vyso-
kých školách a Akademii věd ČR. V první etapě vytvořit poraden-
skou službu v této oblasti v návaznosti na 6. Rámcový program EU,

– Vytvořit národní program podpory ochrany duševního a průmy-
slového vlastnictví zejména ve vztahu ke státům EU a to i s ohle-
dem na právní pomoc v případě soudních sporů.

X. Komunikace s veřejností
– Zajistit informovanost veřejnosti o záměrech při přípravě Inovační

strategie ČR, Inovační politiky ČR a Zákona o inovacích,
– Zlepšit součinnost s masmedii, zejména tiskem, rozhlasem a te-

levizí, s odbornými časopisy, nadále využívat časopis Inovační
podnikání a transfer technologií. Využívat též tuzemské a zahra-
niční veletrhy a výstavy, Internet a tiskové konference,

– Dbát na kvalitní přípravu účastníků komunikace o inovačním pod-
nikání v ČR v masmédiích,

– Naplňovat úlohu AIP ČR, nevládní organizace pro oblast inovač-
ního podnikání, jako prostředníka komunikace.
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Národní politika inovací na období 
do roku 2006

Národní politika inovací má tuto strukturu:
1. Akční plán ČR pro inovace 
2. Programy pro oblast inovačního podnikání 
3. Zákon o inovacích 

Akční plán ČR pro inovace 
Akční plán ČR pro inovace vychází s Akčního plánu EU pro inovace
a dále ho rozvíjí ve specifických podmínkách ČR.
Akční plán EU pro inovace (uveřejněn v příloze Transfer technologií
ip & tt 1/97 - str. I-IV) se zaměřuje na tyto hlavní otázky:
1. Pěstování inovační kultury 
■ vzdělávání, základní a nadstavbový výcvik 
■ mobilita výzkumných pracovníků, studentů a učitelů 
■ zvyšování zájmu veřejnosti a aktivizace účastníků inovací 
■ inovace a řízení podniků 
2. Vytvoření rámce podporujícího inovace 
■ konkurence 
■ ochrana duševního a průmyslového vlastnictví 
■ zjednodušení administrativy 
■ právní a administrativní prostředí;
■ financování 
■ zdanění 
3. Zrychlení využití výzkumu k inovacím 
■ strategická vize výzkumu a vývoje 
■ fáze vzniku technologických podniků 
■ posílená spolupráce mezi výzkumum,. univerzitami a průmyslem 
■ posílit schopnost malých podniků absorbovat nové technologie

a vědomosti 
■ demonstrovat účinné přístupy k inovacím 
■ posílení výzkumu prováděného podniky 

Akční plán ČR pro inovace tvoří 5 oblastí s těmito základními úkoly: 

I. Priority v oblasti inovačního podnikání, 
mezinárodní spolupráce 

■ efektivní využívání výzkumu k inovacím, v souladu s cíli Národní-
ho programu VaV 

■ pěstování inovační kultury 
■ vytvořit podmínky pro inovace 
■ prohloubit spolupráci s EU, zejména v rámci 6. RP 
■ koordinovat součinnost nevládních organizací s inovačním zaměře-

ním se zahraničními partnery na bilaterální a multilaterální úrovni 
■ posílit národní síť vědeckotechnických parků a prohloubit součin-

nost s národními a mezinárodními sítěmi VTP 
■ zlepšit bilaterální spolupráci inovačních asociací 
■ vyhodnotit a posílit spolupráci s organizacemi OSN, které se za-
bývají problematikou inovačního procesu (EHK, UNCTAD, UNIDO,
UNEP, ISO, ILO, WIPO, aj.) 

II. Financování, nepřímé nástroje 
■ vytvořit předpoklady pro účinné financování inovací (přímé a ne-

přímé nástroje v procesu invence a inovace, jejich koordinace,
systémovost a nutnost provázanosti) 

■ podporovat inovační týmy, řešící technologické projekty, formou
grantů 

■ zajistit efektivitu podpory (podpor), v součinnosti s AIP ČR stano-
vovat kritéria vyhlašovaných programů

■ hodnotit podíl podniků na financování svého inovačního procesu 

III. Inovační infrastruktura, komunikace s veřejností 
■ vytvářet inovační infrastrukturu jako systém vztahů mezi jednotli-

vými výzkumnými, vývojovými, výrobními, obchodními a dalšími
specializovanými partnery, charakterizovat jejich vzájemnou spo-
lupráci s cílem komercializovat výsledky VaV; součástí inovační in-
frastruktury je inovační klima a inovační trh 

■ zdokonalovat systém inovačního podnikání v ČR, včetně inovační
infrastruktury, (regionální orgány, pracoviště VaV, Parlament ČR,
zahraniční partneři, banky, komory, ústřední orgány státní správy,
sdružení, podnikatelské subjekty aj.) 

■ zkvalitnit fungování národních sítí (vědeckotechnické parky, tran-
sfer  technologií, výzkumná centra, aj.)

■ zajistit informovanost veřejnosti o záměrech, cílech a zkušenos-
tech inovačního procesu 

■ zlepšit součinnost s masmedii s důrazem na prezentaci úspěš-
ných inovací 

■ zlepšit přípravu účastníků komunikace 
■ naplňovat úlohu AIP ČR, nevládní organizace pro oblast inovační-

ho podnikání, jako prostředníka komunikace 

IV. Personální a etické aspekty 
■ zajistit přípravu odborníků v oblasti inovačního podnikání (včetně

managementu) od základního školství k doktorandům, vytvořit
systém celoživotního vzdělávání 

■ připravit studium oboru, případně specializace, Inovační podniká-
ní na jednotlivých typech škol v ČR s využitím Asociace inovační-
ho podnikání ČR, Společnosti vědeckotechnických parků ČR
a dalších partnerů 

■ vytvořit předpoklady pro fungování AIP ČR jako profesního spole-
čenstva v rámci Hospodářské komory ČR 

■ připravit podmínky pro stanovení inovačního podnikání jako vá-
zané živnosti  a fungování komorového systému garantovaného
AIP ČR 

■ uplatňovat etický kodex AIP ČR orientovaný na podporu inovační-
ho podnikání.

V. Právní aspekty včetně ochrany duševního vlastnictví 
■ vytvořit příznivé právní prostředí pro inovačně orientované firmy 
■ zajistit kompatibilitu se zahraniční legislativou, zejména EU 
■ vytvořit právní rámec pro využití přímých i nepřímých nástrojů 

Druhou součást Národní politiky inovací tvoří
programy pro oblast inovačního podnikání. 

Programy pro oblast inovačního podnikání 
V současné době neexistují v ČR programy pro oblast inovační-

ho podnikání. Paralelně je podporována řada aktivit v rámci MPO,
ČMZRB a různých vládních a nevládních agentur. V zásadě jedi-
ným pracovištěm, které se systematicky zabývá problematikou in-
ovačního podnikání je AIP ČR, kde za nejvýznamnější aktivity lze
považovat: 
■ rozvíjení systému inovačního podnikání v ČR (od 23. 6. 1993) 
■ vydávání časopisu ip & tt (XI. ročník v roce 2003) 
■ pořádání mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE (10. roč-

ník v roce 2003) 
■ soutěž o Cenu Inovace roku (8. ročník v roce 2003) 

Podpora těchto aktivit je ze strany státu relativně malá (např. vy-
dávání časopisu je podporováno v rámci projektů MŠMT, podobně
i sympozia a výstavy). Určitým zlomem by mohla být záštita před-
sedy vlády Vladimíra Špidly nad X. mezinárodním sympoziem s vý-
stavou INOVACE 2003 a 8. ročníkem soutěže o Cenu Inovace roku
2003.  Dalším pak regionální inovační strategie.

Proto lze považovat za nejdůležitější opatření postupnou realiza-
ci „Akčního plánu ČR pro inovace“. Jeho součástí jsou: 

1. Národní program inovací

2. Příprava odborníků a její začlenění do programu celoživotního
vzdělávání a operativně i do učebních plánů středního i vysokého
školství v rámci tzv. "duálního vzdělávání."

3. Vyhodnocení současných programů VaV, zaměřených na pod-
poru inovací. Jedná se například o programy MPO, MZe, program
na podporu "cíleného výzkumu" v AV ČR a jejich metodické sjed-
nocení s programy na podporu inovací EU.

4. Příprava strategie účasti v mezinárodních programech z oblas-
ti podpory inovačního podnikání. Vedle 6. RP EU se jedná přede-
vším o program EUREKA.

5. Vyhodnocení dosavadních výsledků programů organizací
a agentur, které se problematikou inovačního podnikání zcela nebo
částečně zabývají a vypracování návrhu institucionálního zabezpe-
čení inovační strategie v těchto oblastech: 

■ zpracování výstupů základního výzkumu a experimentálního
vývoje s cílem budoucí realizace; 

■ transfer výsledků VaV do praxe; 
■ příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání; 
■ financování IP; 
■ služby pro IP 

Tím vytvořit „národní síť českých pracovišť“ (od 23.6.1993 inicio-
vanou a vytvářenou Asociací inovačního podnikání ČR jako Systém
inovačního podnikání ČR ), její zastřešení na úrovni regionální
a státní exekutivy a mezinárodního propojení na evropské či světo-
vé programy.

6. Příprava legislativního rámce pro inovační podnikání, který by
definoval základní pojmy pro inovační podnikání, roli státu, kompe-
tence, organizační strukturu apod.

AIP ČR je připravena aktivně se podílet na řešení všech výše na-
značených problémů. Má k dispozici týmy odborníků, kteří se danou
problematikou dlouhodobě zabývají.

Třetí součást Národní politiky inovací tvoří 
Zákon o inovacích

K vytvoření podmínek pro uskutečňování Inovační strategie ČR na
období do roku 2015 a Národní politiky inovací na období do roku
2006 je nezbytné připravit, projednat a schválit Zákon o inovacích.
Základními alternativami jsou samotný Zákon s dále uvedenou
strukturou jeho věcného záměru nebo začlenění tohoto záměru do
připravované legislativy pro oblast VaV, která je nezbytným předpo-
kladem inovačního procesu v ČR. 
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A. Základní pojmy 
■ inovace (respektovat Frascatti a Oslo manuál) 
■ inovační podnikání 
■ transfer technologií 
■ vědeckotechnický park 
■ inovační firma (definice těchto základních pojmů byly již publiko-

vány v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií). 

B. Vymezení systému inovačního podnikání v ČR 
■ struktura a funkce systému 
■ subjekty vytvářející systém 
■ úloha AIP ČR jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání 

C. Úprava kompetenčního zákona 
■ řešit v rámci úpravy kompetenčního zákona s cílem koordinovat

činnost orgánů státní (veřejné) správy k podpoře inovačního pod-

nikání a ustavit ústřední orgán státní správy se zodpovědností za
oblast inovačního podnikání. 

D. Přímé nástroje podpory 
■ Národní program inovací
■ podpora realizace programů 
■ podpora ostatních inovací (mimo programy) 
■ marketingové studie (ověřování komerční způsobilosti) 
■ rizikový kapitál - garance státu, sdílení soukromých a veřejných

prostředků 

E. Nepřímé nástroje podpory 
■ podpora v oblasti daní
■ příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání 
■ ochrana průmyslového vlastnictví 
■ Cena Inovace roku 

Deset let činnosti AIP ČR
Inovační podnikání v ČR,

příprava odborníků pro tuto oblast

Ing. PAVEL ŠVEJDA, CSc., FEng.
Asociace inovačního podnikání ČR

Systém inovačního podnikání v ČR je od založení Asociace in-
ovačního podnikání ČR (dále AIP ČR) základem pro její činnost ja-
ko nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR. Tvo-
ří základní know-how AIP ČR, byl založen a dále rozvíjen v průbě-
hu praktické činnosti AIP ČR v tuzemsku a se zahraničními partne-
ry. AIP ČR je od zahájení svojí činnosti iniciátorem a v součinnosti
se svými členy a partnery hlavním subjektem Systému inovačního
podnikání v ČR a vytváření Inovační infrastruktury ČR. AIP ČR tím
naplňuje svoji základní funkci občanského sdružení.

Dosavadní vývoj Systému inovačního podnikání v ČR od ro-
ku 1993 lze rozdělit na tři etapy:
- I. etapa – ustavení Systému (schéma 1993)
- II. etapa – rozvoj Systému (1994 – 2000)
- III. etapa – zkvalitňování a další rozvoj Systému (od r. 2001)

Ustavení Systému inovačního podnikání v ČR
S registrací AIP ČR jako občanského sdružení na MV ČR dne 23.

6. 1993 byl do 30. 11. 1993 praktickou činností AIP ČR ustaven
Systém inovačního podnikání v ČR. Tvořily ho hlavní partneři,
ústřední orgány státní správy, sdružení ustavená dle zákona 83/90
Sb., nadace a podnikatelské subjekty. 

V době ustavení Systému ho vytvářela AIP ČR spolu se svými tře-
mi zakládajícími členy – Společností vědeckotechnických parků,
Českou společností pro nové materiály a technologie a Společnos-
tí pro podporu transferu technologií.

Rozvoj Systému v letech 1994 – 2000
Na počátku tohoto období řešila AIP ČR dva významné projekty

v rámci programu PHARE 
Výsledky obou projektů potvrdily AIP ČR jako nevládní organiza-

ci pro oblast inovačního podnikání, vědeckotechnických parků
a transferu technologií a další rozvoj Systému inovačního podniká-
ní v ČR.

V závěru tohoto období připravila AIP ČR návrh Inovační strate-
gie ČR, Inovační politiky ČR a Zákona o inovacích. Členem AIP ČR
se postupně stalo dalších 16 organizací – Český svaz stavebních
inženýrů, Fakulta strojní ČVUT, Rada českých vědeckých společ-
ností, Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební ČVUT, Asoci-
ace výzkumných organizací, Česká zemědělská univerzita, Asocia-
ce strojních inženýrů, Asociace pro mládež, vědu a techniku, Vyso-
ká škola ekonomická, Univerzita Karlova, Vysoká škola chemicko-
technologická, Západočeská univerzita Plzeň, Vysoká škola báňská
– Technická univerzita Ostrava, Česká asociace pro obnovitelné
energie Brno, Start-P-Techno (Ruská federace). Postupné změny
kompetenčního zákona ovlivnily strukturu Systému.

Aktuálním partnerem AIP ČR v Ruské federaci je RINKCE. K in-
formaci čtenářům uveřejňujeme na str. VIII přílohy Transfer techno-
logií titulní stranu domovské stránky RINKCE.

Zkvalitňování a další rozvoj Systému od 1. 1. 2001
Do konce roku 2000 vymezila AIP ČR se svými partnery inovač-

ní proces v jednotě jeho invenční a inovační části. Z tohoto důvodu

je Systém inovačního podnikání v ČR od 1. 1. 2001 dále zkvalitňo-
ván a rozvíjen na principech, přijatých 23. 6. 1993.

Inovační infrastrukturu ČR – strukturu Systému inovačního pod-
nikání v ČR – tvoří 4 základní skupiny partnerů: Hlavní partneři, Vy-
brané ústřední orgány státní správy, Sdružení dle zákona 83/90 Sb.
a další partneři – členové AIP ČR, Podnikatelské subjekty.

Aktuální stav Systému inovačního podnikání v ČR je umístěn na
webu AIP ČR – www.aipcr.cz.

AIP ČR realizuje svůj program INOVACE XXI, připravuje Inovační
strategii ČR, Národní politiku inovací a Zákon o inovacích. Její struk-
turu tvoří Informační centrum pro inovace a transfer technologií (dá-
le ICITT), Centrum výzkumu a vzdělávání (dále CVV), Inovační
agentura (dále IA) a Mezinárodní inovační centrum (dále MIC).

Program INOVACE XXI
Cílem tohoto programu, vyhlášeného AIP ČR je zajistit, aby vý-

zkumný, vývojový a inovační potenciál ČR byl schopen dokončit vý-
voj nových produktů (výrobků, technologií a služeb) do komerční zra-
losti a umístit je na tuzemský a zahraniční trh. Dosud nesplněným
předpokladem ke splnění tohoto cíle je aktivní vládní politika výzku-
mu a vývoje a fungující systém podpory inovačního podnikání.

Strukturu programu INOVACE XXI tvoří opatření v oblasti
technické tvůrčí práce, přípravy odborníků, legislativy,
financování a významné projekty.

Mezi významné projekty patří Národní síť vědeckotechnických
parků (od 1.1.1995), Národní transferová síť (od 1.1.2000), Techno-
logické regiony (po dohodě s regionálními orgány jsou postupně při-
pravovány inovační regiony v jednotlivých krajích, od roku 2002 pl-
ní AIP ČR metodickou a koordinační funkci při přípravě Regionál-
ních inovačních strategií a při rozvoji regionální inovační infrastruk-
tury) a Cena Inovace roku (od roku 1996).

Mezi nejdůležitější opatření v oblasti financování patří účast AIP
ČR na přípravě a průběhu programů na podporu inovačního podni-
kání TECHNOS, PARK a další programy (od 1.1.1995) a podíl na vy-
tvoření tuzemského rizikového kapitálu k financování technologic-
kých a inovačních projektů (od 1.1.1996).

V oblasti legislativy se jedná o novelu kompetenčního zákona
v oblasti inovačního podnikání, transferu technologií a vě-
deckotechnických parků (od roku 1993), o Zákon o inovacích

(příprava byla zahájena na semináři v Poslanecké sněmovně Par-
lamentu ČR v roce 1993) a o opatření k další ochraně tuzemského
trhu (příprava byla zahájena).

Příprava odborníků se soustřeďuje na výchovu k inovačnímu
podnikání (koncipován nový obor Inovační podnikání, ukončen 1.
běh nástavbového studia, příprava odborníků v podmínkách 10 uni-
verzit v ČR), zapojení do zahraničních technologických programů
(průběžně) a zkvalitňování oboru technologický marketing (průběž-
ně), vydání publikace "Základy inovačního podnikání" v roce 2002.

V oblasti technické tvůrčí práce (inovační trh) jde o potřebu pro-
budit zájem podnikatelů o inovace a moderní technologie (průběž-
ně), zvýšit nabídkovou aktivitu výzkumu a vývoje (ihned) a zajistit
fungování informačního centra pro inovace a transfer technologií
AIP ČR (průběžně).


