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AGRITEC PLANT RESEARCH s.r.o.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.
AGROTEST FYTO, s.r.o.
AGROVÝZKUM RAPOTÍN s.r.o.
ARCADIS Geotechnika, a.s.
ATEKO, a.s.
B & M INTERNETS, s.r.o.
BESTEX, spol. s r. o. 
BIC Brno, spol. s. r. o.
BIC Ostrava, spol. s. r. o.
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. 
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
CENTRUM ORGANICKÉ CHEMIE, s.r.o.
CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ s.r.o.
COMTES FHT a.s
DYNVIA, s.r.o.
EDIP s.r.o.
ELCERAM  a.s.
ENVIROS, s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.

EXPLOSIA a.s, Výzkumný ústav průmyslové chemie
FITE a.s.
GASCONTROL, s.r.o.
GENERI BIOTECH s.r.o.
GiTy, a.s. - výzkum
HAM - FINAL s.r.o. 
CHMELAŘSKÝ INSTITUT, s.r.o.
IMCopharma s.r.o.
INESAN, s.r.o
INOTEX, SPOL. s.r.o.
KATCHEM, spol. s r.o.
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
MEMBRAIN s.r.o.
MSV SYSTEMS CZ s.r.o.
NETWORK SECURITY MONITORING CLUSTER, družstvo
OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
OKsystem s.r.o.
OSEVA PRO, s.r.o., OZ Výzkumná stanice 
travinářská Zubří
RIGAKU INNOVATIVE TECHNOLOGIES EUROPE s.r.o.

Abecední seznam členů (právnické osoby)

Mapa členů

SPOLEČNOST INOVAČNÍHO CENTRA ELEKTRONIKY
SVÚM, a.s.
SVÚOM, s.r.o.
SYNPO, a.s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; TT-technologie a výzkum
TÜV SÜD Czech s.r.o. 
ÚJV Řež, a.s.
UNIS, a.s.
URC Systems, spol. s r.o.
ÚSTAV APLIKOVANÉ MECHANIKY BRNO, s.r.o.
VIDIA spol. s r.o
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. - oddělení VaV
VÍTKOVICE-výzkum a vývoj-technické aplikace, a.s.
VÚB a.s.
VÚHŽ, a.s., Divize 8 Laboratoře a zkušebny
VÚK PANENSKÉ BŘEŽANY, s.r.o.
VÚSH, a.s.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
VVV MOST, spol. s.r.o.
VÝZK. A ŠLECHTIT. ÚSTAV OVOC. HOLOVOUSY, s.r.o.

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV PLZEŇ, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H. BROD, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODET. TOPOG. A KARTOG. v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MLÉKÁRENSKÝ PRAHA, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ORGANICKÝCH SYNTÉZ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV TEXTILNÍCH STROJŮ LIBEREC, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol. s r.o. Troubsko
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.
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Vznik
AVO – Asociace výzkumných organizací vznikla 
v červnu roku 1990 v Brně. Formálně pak byla 
registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 
25. července 1990. Založením asociace vzniklo 
v tehdejší ČSFR vůbec první celostátní sdružení 
na občanských demokratických principech 
v oblasti vědy, technologií a inovačního podnikání 
po listopadu 1989.

Právní forma
Asociace je založena na základě zákona 
č. 83/1990 Sb. (od 1. 1. 2014 nahrazen zákonem 
č. 89/2012 Sb.) jako dobrovolné, nepolitické 
sdružení právnických a fyzických osob, které se 
zabývají výzkumem a vývojem nebo mají s touto 
činností společné zájmy. 

Poslání
AVO je jediným sdružením v ČR, které 
reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj 
v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený 
a provozovaný převážně z privátních zdrojů 
a mimo sektor Akademie věd a vysokých 
škol. Cílem činnosti asociace je především 
hájení zájmů aplikovaného výzkumu 
a vývoje, poskytování odborných informací, 
poradenských služeb a vyvíjení činnosti 
k prosazování příznivé image aplikovaného 
výzkumu u laické i odborné veřejnosti.

Počet členů
V současné době sdružuje asociace celkem 
85 členů (76 právnických a 9 fyzických osob).

Podmínky členství
Členem asociace může být fyzická nebo 
právnická osoba, která vyvíjí činnost v oblasti 
podnikatelského výzkumu a vývoje a oborů 
souvisejících a která se zavázala respektovat 

stanovy asociace. Nový člen projevuje svůj 
zájem o členství v asociaci podáním přihlášky. 
Podmínkou přijetí je schválení členství 
předsednictvem AVO. Činnost asociace je 
podporována rovněž partnery asociace.

Orgány asociace
Nejvyšším orgánem asociace je Valné 
shromáždění. Řídícím orgánem je předsednictvo 
v čele s prezidentem, výkonným předsedou, 
místopředsedou a čestným předsedou. Revizi 
hospodaření a kontrolu plnění usnesení přijatých 
Valným shromážděním provádí kontrolní komise. 

Členské poplatky
Roční členský poplatek se odvíjí od velikosti 
organizace a pohybuje se v rozmezí 
6.000–36.000,- Kč.

Sekretariát
Adresa/ Novodvorská 994, 142 21  Praha 4
Telefon/ +420 239 041 998
GSM/ +420 776 133 652
E-mail/ avo@avo.cz
Web/ www.avo.cz

Úvodní esence
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Ing. Libor Kraus
prezident Asociace výzkumných organizací
předseda představenstva COMTES FHT a.s.

Vážení přátelé,

AVO dnes, po dvaceti čtyřech letech své 
existence, má stabilní postavení na výzkumné 
scéně České republiky, společně s AV ČR 
a univerzitním výzkumem. Jako reprezentant 
aplikovaného výzkumu sdružuje přes 70 členů 
s téměř 7 000 zaměstnanci, což není malá síla 
(mimochodem Akademie věd ČR sdružuje 54 
ústavů se 7 000 zaměstnanci). 

V loňském roce došlo ve vedení asociace 
k významným změnám. Několik dlouholetých 
členů předsednictva se vzdalo kandidatury 
na další volební období, bylo zvoleno nové 
předsednictvo a zároveň odstoupil i dosavadní 
dlouholetý prezident Miroslav Janeček. Následně 
na zasedání předsednictva byl zvolen nový 
prezident, místopředseda a výkonný předseda. 
AVO nyní stojí před generační obměnou, kdy 
je nutné plynule navázat na kvalitní práci 
předchozího předsednictva a naopak ještě 
zlepšit činnost vedení AVO. 

Za rok 2013 bych zmínil dvě skutečnosti. 
Jednu pozitivní, jednu negativní. Po dlouhých 
přesvědčováních se podařilo schválit daňově 
uznatelný odpočet pro nakupované služby ve VaV 
u výzkumných organizací, jímž si mohou firmy od 
1. 1. 2014 snížit daňový základ. Věříme, že tento 
krok bude pozitivní jak pro inovační firmy, tak 
i pro výzkumné organizace. Negativní skutečností 
bylo schválení nové Metodiky hodnocení 
výzkumných organizací, která v podstatě ruší 
bodování všech výsledků aplikovaného výzkumu 
(kromě patentů, plemen a odrůd), tedy přímou 
spolupráci výzkumných organizací a aplikačního 
sektoru.  

V roce 2014 zároveň začíná nové plánovací 
období EU a z něho vyplývající změny legislativy 
v oblasti VaVaI. Česká republika a její legislativa 
je na tyto novinky naprosto nepřipravena a tak je 
dáván prostor různým populistickým výkladům 
(např. dalších omezení přímé spolupráce firem 
a výzkumných organizací). AVO se aktivně snaží 
o sladění výkladu v ČR a výkladu nových směrnic 
a vyhlášek tak, jak je chápán ve vyspělých zemích. 
Dalším cílem AVO je úspěšné pokračování 
popularizace a propagace aplikovaného výzkumu 
v celém komplexu výzkumu, vývoje a inovací 
v ČR, zlepšit vnímání a podporu aplikovaného 
výzkumu ve spolupráci hlavně se Svazem 
průmyslu a dopravy ČR, MPO ČR a MZe ČR. 

Chtěl bych poděkovat všem aktivním členům 
předsednictva za jejich práci v předsednictvu 
asociace, v různých komisích a radách i při 
zpracovávání komentářů a připomínek k nej-
různějším materiálům, protože z valné většiny 
se jedná o dobrovolnou nehonorovanou činnost, 
bez které by se AVO stěží mohla stát uznávaným 
a oslovovaným zástupcem aplikovaného 
výzkumu v ČR. 

Rovněž děkuji všem členům a příznivcům 
AVO za jejich uvědomění, že společným 
postupem můžeme dosáhnout lepších výsledků 
a věřím v pokračování naší spolupráce. Nadále 
budeme klást důraz na kvalitní zastupování 
firem a výzkumných organizací zabývajících se 
aplikovaným výzkumem a věřím, že budeme 
pracovat k Vaší plné spokojenosti.

Slovo prezidenta

AVO Ročenka 2014    6

mailto:avo@avo.cz
http://www.avo.cz


Ing. Miroslav Ecler, CSc., čestný předseda 
AVO, nezávislý expert
Ing. Tomáš Hrdlička, předseda kontrolní 
komise AVO, nezávislý expert TÜV SÜD

Ing. Jan Bouma, CSc., člen kontrolní 
komise AVO, ředitel VTP VÚB
Ing. Miloslav Kepka, CSc., člen kontrolní 
komise AVO, ředitel RTI
Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D., člen kontrolní 
komise AVO, ředitel MMV

Mgr. Ivo Hain, člen předsednictva AVO, 
předseda představenstva SVÚM
Ing. Radek Hermann, člen předsednictva 
AVO, vedoucí výzkumu TŽ
Ing. Radek Holešinský, člen předsednictva 
AVO, ředitel VÚSTAH

Ing. Miroslav Janeček, CSc., člen 
předsednictva AVO, místopředseda TA ČR
Ing. Josef Kašpar, člen předsednictva AVO, 
generální ředitel VZLÚ
Ing. Václav Liška, CSc., člen předsednictva 
AVO, ředitel VZÚ Plzeň
Ing. Karel Mráček, CSc., člen předsednictva 
AVO, nezávislý expert
Ing. Milan Petrák, člen předsednictva AVO, 
ředitel VÚAnCH
RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., členka 
předsednictva AVO, vedoucí VÚKROM
Ing. Petr Václavík, Ph.D., člen předsednictva 
AVO, technický ředitel VÚTS

Jitka Schránilová, tajemnice
Ing. Mgr. Martin Podařil, marketing & PR

Předsednictvo
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1 Zastupování společných zájmů
Asociace výzkumných organizací hájí 

společné zájmy svých členů. Má zastoupení 
v radách různých dotačních programů, 
pravidelně se schází s předními českými politiky, 
podílí na tvorbě legislativy a na přípravě 
různých dokumentů a materiálů zabývajících 
se tematikou výzkumu a vývoje, zpracovává 
stanoviska orgánům státní správy.

2 Společná publicita
Asociace v rámci svých publicitních aktivit 

mediálně prezentuje nejen svoji činnost, ale 
především činnost svých členů. Co do počtu citací 
patří AVO mezi mediálně nejfrekventovanější 
oborová sdružení.  Členské organizace mají 
prostor pro svoji prezentaci na webu AVO, kde 
návštěvníci využívají i sofistikovanou vyhledávací 
databázi organizací VaV. Asociace čtvrtletně 
vydává tištěný i elektronický zprAVOdaj 
s informacemi o členech distribuovaný politikům, 
orgánům státní správy a dalším zájemcům 
o oblast VaV. Asociace nezaspala dobu a naplno 
se věnuje také sociálním médiím a pravidelně 
aktualizuje blog a profily na facebooku, twitteru, 
youtube a linkedin.

3 Kontakty, kooperace, vzájemná 
výměna informací

Asociace pořádá pravidelné schůzky svých 
členů, kde mohou poznat své kolegy, diskutovat 
a řešit aktuální problémy nebo se domlouvat na 
společných projektech.

4 Informace distribuované členům
Důležité informace z oblasti výzkumu 

a vývoje distribuuje asociace svým členům 
prostřednictvím interní e-mailové komunikace. 
Stejně tak informuje své členy o nejrůznějších 
akcích, konferencích, veletrzích a soutěžích. 
Rozesílány jsou i pozvánky do výzev dotačních 
titulů a projektů a do různých tematických komisí 
a rad a oponentur.

5 Výhody poskytované partnery
Partneři AVO zvýhodňují členy asociace 

volnými vstupenkami či slevami na konference, 
profesní soutěže, veletrhy, výstavy a další akce.

Proč AVO?
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Ing. Libor Kraus
prezident Asociace 
výzkumných organizací, 
předseda představenstva 
COMTES FHT

RNDr. Jan Nedělník, 
Ph.D.
místopředseda AVO,
ředitel VÚP Troubsko

Ing. Václav Neumajer
výkonný předseda AVO



Workshop Výzkum & Média 
– únor 2014

Rok v obrazech
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Valné shromáždění AVO – Řež u Prahy, duben 2013

Nové webové stránky 
AVO – červenec 2013

První číslo zprAVOdaje 

– srpen 2013

Volba nového prezidenta AVO - Velké Pavlovice, 

červen 2013

Jednání předsednictva AVO – Velké Pavlovice, 

duben 2014

Fotbalový turnaj O pohár prezidenta AVO – září 2013

Popularizace výzkumu – Happening Kladno, 

prosinec 2013

AVO v Událostech ČT –  říjen 2013

AVO v Českém rozhlasu 
– leden 2014

Vydání příručky Marketing, popularizace a PR VaV – listopad 2013

Podpis Memoranda AVO a TAČR 
– březen 2014



Ze života AVO
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shromáždění



Ze života AVO
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Ze života AVO
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2014

Workshopy 
Výzkum & Média

03
2014

Workshopy 
Výzkum & Média



Ze života AVO
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2013
2014

Jednání 
AVO

2013
2014

Jednání 
AVO



ÚVOD
V minulém období došlo v AVO k několika 
důležitým změnám. Loňské Valné shromáždění 
konané dne 25. 4. 2013 zvolilo nové předsednictvo 
a kontrolní komisi AVO. Na navazujícím zasedání 
předsednictva dne 18.6.2013 byl zvolen nový 
prezident AVO - Ing. Libor Kraus, předseda 
představenstva COMTES FHT, a.s. Dosavadní 
prezident AVO Ing. M. Janeček, CSc., který stál 
v čele AVO od druhé poloviny 90. let 
a významně se zasloužil o vzestup AVO a její 
úspěchy v minulých letech, se rozhodl z této 
funkce odstoupit, což deklaroval na Valném 
shromáždění. 

Hlavními cíli nového prezidenta AVO je 
úspěšně pokračovat v popularizaci a propagaci 
aplikovaného výzkumu v celém komplexu 
výzkumu, vývoje a inovací v ČR a zlepšit vnímání 
a podporu aplikovaného výzkumu ve spolupráci  
se Svazem průmyslu a dopravy ČR, MPO ČR 
a MZe ČR.

Po roce od zvolení nového vedení AVO je možné 
konstatovat, že se daří tyto cíle postupně 
naplňovat. AVO se povedlo najít nová témata 
a organizovat aktivity zajímavé pro členy i širokou 
odbornou veřejnost. AVO byla také úspěšná 
ve využívání fondů OP VK - stala se partnerem 
tří schválených projektů popularizace, které 
mj. umožnily rozšířit tým o nového mladého 
zaměstnance a tým externích odborníků, kteří se 
věnují popularizaci a medializace, kteří připravili 
novou tvář AVO a pro veřejnost zajímavá 
témata prezentovali prostřednictvím internetu, 
na sportovních a odborných přednáškách 
organizovaných pro studenty SŠ a VŠ a širokou 
veřejnost.

Začátkem léta byly spuštěny modernizované 
webové stránky www.avo.cz, které reagují na 
současné trendy a přibližují návštěvníkům dění 

v aplikovaném výzkumu. Současně byl také 
spuštěn blog AVO, kam přibývá každý týden 
minimálně jeden článek a rovněž profily na 
sociálních sítích (Facebook, Twitter, Linkedin, 
Youtube, Slideshare) a byla zhotovena řada 
audiovizuálních materiálů. AVO začala vydávat 
zprAVOdaj - čtvrtletník AVO, jehož obsahovým 
záměrem  je popularizovat aplikovaný výzkum 
i členy AVO, komentovat aktuální dění v oblasti 
VaVaI a poskytnout řadu dalších zajímavých 
informací. V létě vyšlo jeho první číslo a nyní 
je již k dispozici číslo čtvrté. Všechna jsou 
k prohlédnutí či ke stažení na webových 
stránkách AVO. Uskutečnila se i řada dalších 
popularizačních akcí – více v dalším textu.

Změnila se také práce předsednictva. Operativně 
podle řešených problémů vzniklo několik 
pracovních skupin, které zasedají mimo 
„standardních“ zasedání předsednictva. Jedná se 
zejména o činnost v oblasti hodnocení výsledků 
výzkumných organizací, RIS3 strategie, nových 
operačních programů a legislativy VaV.

Pro zajištění vyšší váhy AVO byla zintenzivněna 
spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy, 
který je „připomínkovým místem“ legislativních 
dokumentů a členem tripartity. Experti AVO se 
tak podíleli na tvorbě řady dokumentů SP ČR 
z oblasti VaVaI.  Také v oblasti spolupráce TAČR 
došlo k pokroku a bylo podepsáno Memorandum 
o spolupráci a na něj navazující Akční plán 
spolupráce. Plán obsahuje konkrétní kroky, 
které se týkají spolupráce například v oblasti PR, 
vzdělávání a doplňování databáze oponentů TA 
ČR o kvalitní experty. Bezprostředně po ustavení 
vlády Bohuslava Sobotky zahájili představitelé 
AVO jednání s  ministrem Pavlem Bělobrádkem.

Hlavními dokumenty, ze kterých vycházela 
činnost AVO v období od minulého valného 
shromáždění, byly především Plán práce 

Výroční zpráva
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předsednictva AVO a Usnesení valného 
shromáždění AVO. Asociaci se při plnění těchto 
dokumentů nadále dařilo uskutečňovat svůj 
hlavní cíl – mít své nezastupitelné místo v systému 
výzkumu, vývoje a inovací v ČR jako kvalifikovaný 
a důvěryhodný partner při řešení otázek 
podpory a rozvoje výzkumu a vývoje v ČR s cílem 
řešení aktuálních i perspektivních ekonomických 
na společenských problémů. Dosavadní výsledky 
její činnosti jsou velmi pozitivní a AVO se opět 
dostává do většího povědomí široké veřejnosti.

Rozsah činnosti AVO a dosažené výsledky za 
uplynulé období jsou popsány a vyhodnoceny 
v následujících kapitolách. 

AKTIVITY AVO SE VZTAHEM 
K SYSTÉMU STÁTNÍ PODPORY 
VÝZKUMU A VÝVOjE

AVO byla přizvána k účasti na všech důležitých 
jednáních, která se týkala výzkumu a vývoje. 

 Asociace výzkumných organizací je stále velmi 
nespokojená s obsazením a s činností Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace, která již delší dobu 
naprosto neplní svou funkci nezávislého grémia 
určujícího podmínky systému výzkumu a vývoje 
v ČR. Stala se pouze kolbištěm dvou velkých 
skupin, kde hlavním (a málem jediným) tématem 
je boj o peníze.  

 Posledním důkazem je dokument „Principy 
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených 
programů 2013“ vydaný RVVI, který je naprosto 
nepřijatelný vzhledem k naprosté absenci 
bodování konkrétních výsledků VaV, které byly 
potlačeny na úkor publikační činnosti. Proto 
AVO nechala vypracovat vlastní návrh Metodiky, 
který byl předložen minulé vládě Jiřího Rusnoka. 
Bohužel ne příliš silný mandát vlády a  její časově 
omezená působnost byla hlavní příčinou toho, 
že se její představitelé nechtěli do hlubší diskuse 
o Metodice pouštět. Metodiku jsme rozporovali 
také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
s tím, že došlo k porušení zákona č. 143/2001 

Sb., o ochraně hospodářské soutěže, podle 
nějž „orgány veřejné správy nesmí podporou 
zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným 
způsobem narušit hospodářskou soutěž“, 
nicméně na naši stížnost Úřad po mnoha 
urgencích odpověděl, tím, že „..Vámi popisovaná 
problematika nespadá do působnosti Úřadu…“ 

AVO velmi citlivě vnímá nebezpečí, že  v kontextu 
diskuse o dopadech směrnic EU se může 
pozornost věnovaná Metodice dostat poněkud 
upozadí. AVO bude nicméně dál vyjednávat 
s novou vládou o narovnání podmínek pro 
aplikovaný výzkum a přehodnocení platnosti 
stávající Metodiky.

 Na základě dosavadních zkušeností se ukazuje, 
že je nutné dále všemi prostředky usilovat
o změnu složení RVVI. Proto budeme pokračovat 
v diskusích se odpovědnými ministry a apelovat 
na složení RVVI.

 Přes uvedené nedostatky i dále pokračuje 
spolupráce s RVVI,  i když ne v takové míře 
jako dříve, kdy měl aplikovaný výzkum a vývoj 
v RVVI zastoupení přiměřené jeho významu pro 
Českou republiku a její ekonomiku. Spolupráce 
se realizuje především prostřednictvím jejích 
členů z podnikatelské sféry a prostřednictvím 
zástupců AVO, kteří jsou členy poradních orgánů 
(odborných komisí). Dobrá spolupráce je také se 
sekretariátem RVVI. 

 V rámci „hájení zájmů aplikovaného 
výzkumu“, zejména v oblasti financování 
a hodnocení výsledků se členové předsednictva 
zúčastnili řady dvoustranných jednání 
iniciovaných Asociací výzkumných organizací. Je 
možno uvést například jednání se senátorkou 
A. Gajdůškovou, ministrem školství  prof. D. 
Štysem a ministrem průmyslu a obchodu doc. J. 
Ciencialou, prezidentem SP ČR Ing. J. Hanákem 
nebo předsedkyní TA ČR Ing. Rut Bízkovou. 

 Zástupci AVO se jako členové pracovní skupiny 
Expertního týmu pro oblast VaVaI SP ČR podíleli 
na formulaci návrhu programového prohlášení 
vlády v oblasti VaVaI, který byl předložen 
místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum 
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a inovace P. Bělobrádkovi. Vzhledem k problé-
mům v oblasti výše zmíněné Metodiky 
a personálního složení RVVI budou zástupci AVO 
dál tyto diskuse iniciovat.

 AVO se chce věnovat nejen hodnocení 
výsledků VaV na makro úrovni, ale také 
problémům a bariérám transferu technologií 
a výsledků do praxe, proto byl proveden 
průzkum v rámci členských organizací AVO, ve 
kterém zástupci členů AVO mezi hlavní problémy 
zařadili strategické řízení a dosažení souladu 
dlouhodobých cílů projektů VaV se strategickými 
a finančními cíli společnosti, způsob hodnocení 
efektivnosti projektů VaV a komplexní měření 
přínosů těchto projektů. Právě touto oblastí se 
chce AVO v příštím období zabývat.

 Zástupci AVO jednali s dalšími několika členy 
nové vlády ČR, vedle již zmíněného ministra 
P. Bělobrádka jednali zástupci zemědělských 
výzkumných ústavů s ministrem zemědělství 
Jurečkou o dalším vývoji zemědělského výzkumu, 
metodice i  složení RVVI.

 AVO velmi bedlivě sleduje dopady, které 
vyplývají z nové platné směrnice EU. Externí 
poradní tým byl rozšířen o experty na tuto oblast, 
AVO na svých stránkách a formou zprAVOdaje 
informuje o dopadech na resort VaV.

 Zástupci AVO se aktivně účastní rovněž práce 
pracovních skupin pro přípravu Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–
2020 (OP VVV) a Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 
(OP PIK). Odborníci z AVO jsou také aktivně 
zapojeni do procesu vytváření Regionálních 
inovačních strategií (RIS 3) a Národní inovační 
strategie ČR (NIS); byli dále nominováni do 
odborné komise a podpůrných pracovních 
skupin zřízených MŠMT k problematice full 
cost na národní úrovni. Zástupci AVO jsou
i členy odborného poradního orgánu programů 
„Národní program udržitelnosti I/II“ (NPU I/II).

 Experti AVO se nadále aktivně účastní 
práce Technologické agentury ČR jak v jejím 
předsednictvu, Výzkumné radě i Kontrolní 

radě, tak i v jejích dalších orgánech. Jsou také 
oponenti a členové hodnotících a oponentních 
rad jejích programů  ALFA, OMEGA a CENTRA 
KOMPETENCE. Účastní se příslušných oponent-
ních řízení a provádění kontrol na pracovištích 
příjemců. a Také působí jako tzv. tutoři 
v Centrech kompetence. Zástupci AVO byli také 
členy komise pro výběr kandidátů na Cenu 
Technologické agentury. 

 Zástupci AVO se i v uplynulém období podíleli 
na přípravě a realizaci operačních programů 
podporovaných ze strukturálních fondů 
EU a zaměřených na konkurenceschopnou
a znalostní ekonomiku – na podporu výzkumu, 
vývoje a inovací. Na MŠMT pokračovali ve 
svých činnostech v pracovní skupině pro 
využívání evropského fondu regionálního 
rozvoje v programovacím období 2007–2013, 
v monitorovacím výboru operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)
a v monitorovacím výboru operačního programu 
Podnikání a inovace (OP PI).

 AVO věnuje dlouhodobě pozornost otázkám 
nepřímé podpory výzkumu a vývoje, zejména 
pak v oblasti daní a zpracovala k tomuto tématu 
i řadu studií a podkladových materiálů (viz 
www.avo.cz). I na jejich základě byl v r. 2005 
přijat příslušný zákon (§34 ZDP), který umožňuje 
snížit daňový základ o některé náklady na VaV. 
Mezi ně bohužel nepatřily náklady na nákup 
služeb souvisejících s řešením projektů výzkumu 
a vývoje. Po úporné snaze mnoha aktérů včetně 
AVO se nakonec podařilo § 34 s účinností od 
1.1.2014 rozšířit o možnost odpočtu nákladů 
na služby výzkumu a vývoje nakupované od 
Výzkumných organizací. Navíc, jako podpora pro 
rozšiřování aktivit výzkumu a vývoje ve firmách, 
došlo k rozšíření ještě o možnost navýšit odpočet 
o dalších 10 % meziročního nárůstu nákladů na 
výzkum a vývoj.   

 V souvislosti s výše uvedeným daňovým 
zvýhodněním nákladů na VaV se zástupci AVO 
zúčastnili několika jednání s MF o řešení 
některých problémů, které vyplynuly z aplikační 
praxe.
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PREZENTACE A MEDIÁLNÍ 
ZVIDITELNĚNÍ AVO, SUBJEKTŮ 
A VÝSLEDKŮ APLIKOVANÉHO 
VÝZKUMU A VÝVOjE

 Byly spuštěny nové webové stránky
www.avo.cz. V přehledné podobě poskytují 
aktuality z oblasti VaV, ze života AVO a jejích 
členů, zájemci na nich mohou nalézat nadále 
různé dokumenty týkající se legislativy a finanční 
podpory v oblasti VaV a další informace. 

 AVO má také svůj blog www.avobloguje.
wordpress.com, kde najdete názory a úvahy 
týkající se aplikovaného výzkumu v rozsáhlejším 
formátu s možností oboustranné komunikace 
a komentářů.

 Byly vytvořeny profily na sociálních sítích 
Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIN, Wikipedia. 
Jsou dostupné prolinkem z webové stránky AVO.

 Vyšla již 4 čísla bulletinu AVO s názvem 
ZprAVOdaj. Jde o tištěný i elektronický 
čtvrtletník, který obsahuje aktuality z členské 
základny, zajímavé prakticky realizované 
výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje, 
komentáře k aktuálnímu dění v oblasti VaVaI 
a řadu dalších zajímavých informací.  Členové 
i nečlenové AVO mají prostor k oslovení čtenářů 
ZprAVOdaje. Všechny čísla zprAVOdaje jsou ke 
stažení na webových stránkách AVO.

 AVO vydala odbornou příručku Marketing, 
popularizace a public relations výzkumu 
a vývoje, a to díky podpoře z projektu OP VK 
„Popularizace VaV v oblasti jaderné bezpečnosti 
a revitalizace krajiny v partnerské síti organizací 
VaV a společnosti Česká hlava“, jehož je AVO 
partnerem. Příručku si můžete objednat na 
adrese mracek@avo.cz. 

 AVO v únoru a březnu 2014 uspořádala 
pro výzkumné pracovníky dva workshopy 
VÝZKUM & MÉDIA. Vystoupili na nich například 
šéfredaktor HN Byznys Karel Tinl, reportér České 
televize Martin Rusek nebo novinářka ČTK Šárka 
Mrázová a zaměřili se na otázky spolupráce mezi 
výzkumem a médii. 

 Mediální vystoupení - prezident AVO L. Kraus 
byl 3x hostem Českého rozhlasu a také hostem 
Událostí České televize. Častá vyjádření AVO 
můžeme nalézt v tisku (Ekonom, Hospodářské 
noviny, Technický týdeník, Deník, Parlamentní 
listy a další zpravodajské servery).

 V září se uskutečnil první ročník fotbalového 
turnaje O pohár prezidenta AVO. Utkalo se
v něm 8 týmů z řad výzkumných organizací, 
malých a středních podniků, státní správy 
a médií. Vítězem se stal tým Economia, který 
ve finále porazil Výzkumný a zkušební letecký 
ústav. Mezi diváky měl nejvíce příznivců tým 
Technologické agentury ČR. Na léto plánujeme 
tenisový turnaj, tak sledujte aktuality na webu 
AVO a přihlaste se.

 AVO je partnerem ve třech popularizačních 
projektech OPVK, v rámci kterých proběhla 
celá řada Happeningů na středních i vysokých 
školách.

› „Popularizace VaV v oblasti jaderné 
bezpečnosti a revitalizace krajiny 
v partnerské síti organizací VaV a společnosti 
Česká hlava“. (www.popularizaceCVR.cz)

› „Partnerství pro podporu popularizace 
VaV a další vzdělání v oblasti popularizace 
transferu technologií v oblasti zemědělství, 
potravinářství a bioenergetiky“.
(www.popularizaceapr.cz)

› „Propagace a popularizace výzkumu
a vzdělávání v oblasti bioenergetiky“.

 Na počátku roku 2014 se AVO bez finanční 
účasti zapojila do projektu Czech Local Visibility 
Events, který  koordinuje pro Českou republiku 
pracoviště Enterprise Europe Network  (EEN) při 
Centru pro regionální rozvoj ČR.  Hlavním cílem 
projektu je navázání a prohloubení spolupráce 
mezi organizacemi a institucemi zaměřenými na 
malé a střední podnikání v ČR a jejich propagaci.

 AVO nominovala také několik svých členů 
do soutěže Firma roku 2013 a Živnostník roku 
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2013 (AVO je odborným podporovatelem Ceny 
Hospodářských novin). 

POMOC AVO SVÝM ČLENŮM 
A DALŠÍM ZÁJEMCŮM 
PŘI JEJICH VÝZKUMNÝCH 
AKTIVITÁCH 

 Hlavním způsobem pomoci členům AVO při 
jejich výzkumných aktivitách byla jako obvykle 
poradenská a expertní činnost, která byla 
zaměřena především na oblast ekonomické části 
řešení a vyúčtování projektů výzkumu a vývoje 
a na legislativu výzkumu a vývoje obecně. Byly 
pořádány „otevřené“ semináře pro veřejnost 
i specializované semináře přímo na pracovištích 
firem. Velká část konkrétních dotazů byla 
také zodpovídána elektronickou poštou 
a telefonicky. V podstatě se stále opakovala 
stejná témata dotazů: „standardní“ dotazy 
z účetní a ekonomické části řešení projektů, 
podmínky výzev programů TA ČR a programů 
„Mezinárodní spolupráce“ MŠMT. Pokračoval 
velký zájem o možnosti daňového zvýhodnění 
nákladů na vlastní výzkum a vývoj. V souvislosti 
s vládou přijatým dokumentem „Principy 
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených 
programů 2013“ směřovala řada dotazů i do této 
oblasti. 

 Pro lepší orientaci v daných problémech 
využívali zástupci AVO své členství v různých 
hodnotících komisích, které jim umožnilo 
skutečně kvalifikovaně řešit problémy členů 
v této oblasti.

Zástupci AVO jako členové Rady EUREKA 
zajišťovali hodnocení projektů programu 
EUREKA přihlášených do veřejné soutěže. 
Účastnili se celé řady průběžných a závěrečných 
oponentních řízení projektů programu EUREKA  
a jako oponenti a členové oponentních rad 
projektů programu EUPRO, EUROSTARS
a dalších programů MŠMT. Nezanedbatelná 
byla aktivní činnost zástupců AVO i v dalších 
komisích jednotlivých programů podpory 

výzkumu a vývoje u dalších poskytovatelů včetně 
hodnotitelských komisí některých programů 
financovaných ze strukturálních fondů. Pracovali 
tak v řadě hodnotících orgánů jednotlivých 
programů podpory výzkumu a vývoje (dle 
zák. č. 130/2002 Sb.) a programů podpory ze 
strukturálních fondů na MPO, MŠMT, MO, MV, 
MZe a u dalších poskytovatelů. Účastnili se 
jako zpravodajové projektů i řady průběžných 
a závěrečných oponentních řízení projektů 
různých programů pro podporu výzkumu 
a vývoje.

 V rámci řešení projektu OKO AVO bylo 
uspořádáno několik seminářů a konferencí
o možnostech a problémech financování 
výzkumu a vývoje, které byly věnovány kromě 
obecných informací i vybraným aktuálním 
tématům. Semináře byly organizovány jak přímo 
na pracovištích firem, které o ně projevily zájem, 
tak formou volně přístupných specializovaných 
seminářů. Bližší viz kapitola o činnosti AVO, o.p.s. 

 Odborníci AVO byli pozváni i na další 
konference a semináře, aby přednášeli
o výzkumu a vývoji a o možnostech jeho 
podpory (např. na setkání odborníků „Příležitosti 
pro rozvoj a financování nanotechnologií v ČR“, 
na konferenci „Finanční nástroje pro české 
podniky aneb rozvoj konkurenceschopnosti 
v době recese“ pořádanou TC AV ČR, na 
17. mezinárodní konferenci Výzkumného ústavu 
stavebních hmot, a. s.  „Ekologie a nové stavební 
hmoty a výrobky“, na semináře „Arabský svět 
a obchodní příležitosti“ pořádané v Pardubicích 
a Karlových Varech Krajskými úřady, na 
4. Oborové diskusi k projektu „Nové vzdělávací 
moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových 
firmách“, na konferenci „Průmyslová inovace 
a transfer technologií v praxi“ pořádané 
MemBrain s.r.o., na odborný seminář TA ČR 
v rámci doprovodného programu Mezinárodního 
strojírenského veletrhu 2013 „Má smysl vkládat 
finanční prostředky do aplikovaného výzkumu?“ 
a na další. Byli také pozváni do několika MSP, kde 
v rámci projektu LE11011 uskutečnili konzultace 
o možnostech podpory výzkumu a vývoje ve 
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firmě a s několika MSP připravili náměty pro 
jejich projekty výzkumu a vývoje.  

 V rámci projektu EURIPIDES (viz další kapitoly) 
pořádala Asociace při příležitosti Mezinárodního 
strojírenského veletrhu ve stánku SP ČR 
„Konzultační  den  projektu EURIPIDES“.

 Pro usnadnění účasti českých subjektů
v mezinárodní spolupráci pravidelně poskytovala 
AVO svým členům a dalším zájemcům informace 
získané z Technologického centra AV ČR 
i z dalších zdrojů (CZELO, SP ČR apod.).

 Pokračuje velký zájem o možnosti daňového 
zvýhodnění nákladů na vlastní výzkum a vývoj, 
které právě v souvislosti s přijatou legislativou 
k novému občanskému zákoníku bylo od 
1. 1. 2014 ještě rozšířeno o možnost nákupu 
služeb výzkumu a vývoje od výzkumných 
organizací a o 10% bonifikaci (odpočet ve 
výši 110 %) meziročního přírůstku uvedených 
nákladů. Naopak byla z uznatelných nákladů 
vypuštěna tzv. certifikace výsledků dosažených 
prostřednictvím výzkumu a vývoje. AVO tak 
dosáhla splnění svých dlouholetých snah po 
tomto rozšíření.

 Plně fungují i regionální pobočky AVO v Brně 
a Ostravě, které také poskytovaly výše uvedenou 
poradenskou činnost. 

SPOLUPRÁCE AVO S DALŠÍMI 
SUBjEKTY

Spolupráce s dalšími organizacemi probíhala 
v několika oblastech. Především to byla 
spolupráce při společném řešení projektů 
výzkumu a vývoje. Druhou rozhodující oblastí 
byla spolupráce v rámci vzájemného poskytování 
informací a prosazování společných zájmů.

 Díky rutinnímu využívání elektronických forem 
komunikace AVO velmi intenzivně spolupracuje 
s řadou organizací aplikovaného výzkumu
a vývoje, které registruje ve své databázi. V hojné 
míře jsou jim zasílány zajímavé aktuální zprávy 
z oblasti výzkumu a vývoje a tyto organizace 

spolupracovaly i při několika dotazníkových 
akcích AVO. 

 AVO se dále účastní práce v řešitelském 
týmu projektu „Partnerství pro podporu 
popularizace VaV a další vzdělání v oblasti 
popularizace transferu technologií v oblasti 
zemědělství, potravinářství a bioenergetiky“
a v projektu „Popularizace VaV v oblasti jaderné 
bezpečnosti a revitalizace krajiny v partnerské 
síti organizací VaV a společnosti Česká hlava“, 
kde nahradila společnost Česká hlava, která 
z projektu odstoupila. Oba projekty jsou 
podporovány z programu OP VK a AVO v nich 
vystupuje jako jeden z partnerů. V jejich rámci 
bylo uskutečněno několik akcí popularizujících 
výzkum a vývoj. Blíže viz další kapitoly.

 AVO je také partnerem nového projektu 
podpořeného v rámci OP VK „Propagace
a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti 
bioenergetiky“, koordinovaného společností 
Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko.

 S kladným výsledkem proběhlo průběžné 
oponentní řízení projektu EURIPIDES 2013, 
který navazuje na ukončený projekt EURIPIDES. 
Příjemcem je BIC Ostrava a Asociace výzkumných 
organizací je dalším účastníkem projektu. V rámci 
projektu se členové řešitelského týmu účastnili 
Valného shromáždění projektu EURIPIDES  INTEX 
v Grenoble a La Tour du Pin, kde prezentovali 
výsledky své práce a 5/6. 6. 2014 bude v Praze 
uspořádáno EURIPIDES FORUM 2014 s velkou 
mezinárodní účastí.

 Podstatně se zvýšila spolupráce se Svazem 
průmyslu a dopravy ČR,  především v oblasti 
prosazování uspokojivých řešení konkrétních 
problémů výzkumu a vývoje. Kromě spolupráce 
uvedené výše (především v rámci „Expertního 
týmu pro oblast VaVaI SP ČR“)  AVO rovněž 
spolupracovala se SP ČR při přípravě jeho 
programového prohlášení a témat pro jednání 
tripartity.

Práce SP ČR se zúčastňují i jednotliví členové 
AVO, protože jsou automaticky také členy Svazu 
průmyslu a dopravy ČR a jsou jim poskytovány 
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všechny služby s tím související. Členové AVO tak 
mohou využívat všech práv člena SP ČR a mají 
právo obracet se o radu či jinak spolupracovat 
s řadou komisí SP ČR.

 Spolupráce AVO s AIP ČR pokračovala jak 
účastí jejích zástupců v orgánech a pracovních 
skupinách AIP ČR, tak spoluprací v rámci časopisu 
ip&tt. Mezi oběma asociacemi byla opět 
podepsána každoroční dohoda o spolupráci. 
AVO se rovněž podílela na přípravě INOVACE 
2013 (Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR) 
pořádané AIP ČR a vyzvala své členy k účasti 
v soutěži Cena inovace roku 2013.

 AVO a Technologická agentura ČR podepsaly 
na konci srpna Memorandum o spolupráci. 
Na základě této dohody bude dále rozvíjena 
spolupráce TA ČR s AVO na bázi vzájemné 
výměny názorů a informací k fungování systému 
výzkumu, vývoje a inovací v ČR. TA ČR využije 
zejména zpětné vazby od členů AVO týkající 
se jejich zkušeností jako žadatelů a příjemců 
v programech TA ČR pro efektivnější nastavení 
administrace těchto programů i k vyhodnocení 
absorpční kapacity výzkumného sektoru při 
tvorbě nových programů podpory výzkumu 
a vývoje.

 AVO participuje jako partner na projektu 
Vizionáři 2013. Zástupce AVO je také členem 
odborné poroty pro vyhlášení oceněných 
subjektů za rok 2013. AVO také uzavřela dohodu 
o spolupráci na projektech na podporu malého 
a středního podnikání – udílení ceny Absurdita 
roku, Firma roku a Živnostník roku. 

 V r. 2013 bylo ze strany AVO podepsáno 
Memorandum o spolupráci se společností 
Rozvojové projekty Praha, která v Praze realizuje 
například projekt inovačních voucherů.

 Zástupci AVO se zúčastnili dvoustranného 
jednání s její excelencí Souriya OTMANI, 
velvyslankyní Marockého království. Jednalo 
se především o možné spolupráci členů 
AVO s Marokem. AVO obdržela seznam řady 
výzkumných institucí v Maroku, které by mohly 
v této spolupráci figurovat. AVO oslovila svoje 

členy a na základě jejich zájmu v konkrétních 
oborech předala marocké straně obdobný 
seznam.   

 Pokračovala spolupráce při přípravě řady 
projektů mezi subjekty aplikovaného výzkumu 
a vývoje a pracovišti AV ČR a zástupci AVO jsou 
zváni jako hosté na Akademický sněm AV ČR. 

 Exprezident AVO, současný člen předsednictva 
Ing. Miroslav Janeček, CSc. (místopředseda 
TA ČR) a výkonný předseda AVO byli pozváni 
na Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných 
výskumných a vývojových organizácií, které 
se konalo 4. 7. 2013 v Bratislavě, aby kromě 
jiného seznámili přítomné se systémem podpory 
výzkumu a vývoje v ČR.

ČINNOST OBECNĚ PROSPĚŠNÉ 
SPOLEČNOSTI AKTIVITY PRO 
VÝZKUMNÉ ORGANIZACE, 
o.p.s. 

Tuto společnost založila Asociace výzkumných 
organizací především proto, aby postupně 
převzala výzkumné aktivity dosud provozované 
Asociací. V minulých letech tak AVO, o.p.s. 
v jisté míře činila, ale největší výzkumný projekt 
– Oborovou kontaktní organizaci AVO – stále 
řešila Asociace. 

Od r. 2013 však došlo k podstatné změně 
– Asociace ukončila (s úspěchem) řešení 
uvedeného projektu a jeho aktivity v celé šíři 
převzala obecně prospěšná společnost, která
v podstatě již od svého založení společnost 
splňuje podmínky „Výzkumné organizace“ (VO) 
(před novelizací zák. č. 130/2002 Sb. splňovala 
obdobný §28). Oficiálně se k této formě činnosti 
přihlásila od r. 2010, kdy jako VO získala 100% 
podporu právě na projekt Oborová kontaktní 
organizace cíleného výzkumu pro přípravu 
českých subjektů k mezinárodní spolupráci; 
r. 2013–2014, který od r. 2013 nejen převzal od 
Asociace příslušné činnosti OKO AVO, ale řešení 
projektu rozšířil i o další aktivity. Tato skutečnost 
znamenala přelomovou změnu v činnosti 
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společnosti. Jedná se o podstatné rozšíření 
činnosti společnosti – dosud tak velký projekt 
neřešila. Těmito kroky dovršila společnost 
proces převzetí výzkumných aktivit od Asociace 
výzkumných organizací.

 Že se svého úkolu zhostila dobře dosvědčuje 
i úspěšné průběžné oponentní řízení tohoto 
projektu za r. 2013. Oponentní rada konstatovala 
splnění všech stanovených cílů projektu v roce 
2013. Konstatovala stálý zájem o služby Oborové 
kontaktní organizace a vysokou odbornou 
úroveň těchto služeb. OKO AVO poskytovala 
v rámci projektu poradenskou a expertní 
činnost především v oblasti ekonomické části 
řešení a vyúčtování projektů výzkumu a vývoje 
a v oblasti legislativy výzkumu a vývoje. Veřejně 
přístupná databáze organizací aplikovaného 
výzkumu a vývoje byla průběžně aktualizována 
a rozšiřována. Byla též použita k několika 
výběrům dat podle potřeb a stanovených kritérií 
spolupracujících organizací. V rámci řešení 
byly několika MSP individuálně poskytnuty 
informace o podpoře výzkumu a vývoje a byly 
identifikovány jejich potřeby v oblasti výzkumu 
a vývoje včetně možností jejich podpory. 
S několika subjekty pak byly zpracovány příslušné 
výzkumné projekty. Do RIV bude předáno 
8 výsledků  v kategorii „jiné“.

 Společnost převzala od Asociace pořadatelství 
každoroční odborné konference s mezinárodní 
účastí „KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2013“, 
jejíž XXII. ročník se konal v konferenčních 
prostorách kongresového centra hotelu Voroněž 
I v Brně.

 AVO, o.p.s. se v rámci řešení projektu OKO 
AVO účastnila výstavy a sympozia INOVACE 
2013 „Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR“, 
pořádané Asociací inovačního podnikání ČR.

 Zástupci AVO, o.p.s. přednášeli o podpoře 
výzkumu a vývoje na řadě konferencí
a seminářů, které pořádala AVO, o.p.s. buď 
sama nebo s dalšími partnery. Jednalo se 
např. o seminář o možnostech a problémech 
financování výzkumu a vývoje organizovaný 

pobočkou v Ostravě, workshop „Ekonomika 
a rozpočtování výzkumných projektů a vymezení 
pojmů týkajících se financování výzkumných 
projektů.“ spolupořádaný v Lednici s CVK, o.s., 
seminář „Inovační potenciál ČR a programy 
EUREKA a Eurostars“ pořádaný s AIP ČR.

 Obdobnou problematiku přednášeli i na 
pracovištích firem, které o ně projevily zájem 
(firmy CECHO, KOMUTEX, TerraCorp, EuroGV, 
Technologická platforma „Udržitelná energetika 
ČR“,  ad.). S několika subjekty pak byly zpracovány 
příslušné výzkumné projekty.

 Připomínáme, že AVO, o.p.s. nabízí
v rámci projektu OKO AVO zdarma semináře na 
různá témata, které by měly zájemcům nejen 
pomoci nalézt finanční podporu pro řešení 
projektů výzkumu a vývoje, ale i poradit s jejich 
účetnictvím apod. Semináře lze uskutečnit 
i přímo na pracovištích firem.

 Nadále probíhala spolupráce AVO
s Technologickým centrem AV ČR na jeho 
projektu BISONet (síť Enterprise Europe 
Network v ČR), na kterém se zástupce AVO podílí 
jako člen řídícího výboru (Steering Committee). 
Tuto úspěšnou spolupráci AVO rozšířila v rámci 
aktivit své obecně prospěšné společnosti AVO, 
o.p.s. v projektu OKO AVO 2013/14.

 Ve dnech 3. 4. 2013 a  18. 6. 2013 zasedala 
správní rada i dozorčí rada společnosti. Zabývaly 
se především účetní závěrkou a výroční zprávou 
za r. 2012 a rozpočtem na r. 2013. 

 Společnost AVO, o.p.s. účetně uzavřela své 
úspěšné hospodaření za r. 2013 s kladným 
výsledkem, který umožní překlenout případné 
výpadky finančních zdrojů při řešení poměrně 
finančně náročného (v porovnání s dosavadním 
rozsahem činnosti) projektu OKO AVO 13/14. 

 Vzhledem k ambicím společnosti stát se 
výzkumnou organizací zařazenou do seznamu 
VO vedených RVVI bylo do „Informačního 
systému výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací“ (RIV) předáno 14 výsledků dosažených 
společností v minulých letech.
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DALŠÍ ČINNOST 
AVO

 AVO změnila v minulém roce svou grafickou 
tvář. Byl zpracován manuál vizuální identity, 
podle kterého se připravují veškeré dokumenty 
spojené s prací AVO (dopisní papíry, prezentace, 
webové stránky, vizitky apod.)

 Po ukončení projektu „Oborová kontaktní 
organizace cíleného výzkumu pro přípravu 
českých subjektů k mezinárodní spolupráci; 
r. 2011–2012“ bylo do „Informačního systému 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ 
(RIV) předáno 20 výsledků řešení.

 Kromě řady  činností vyplývajících přímo
z dokumentů minulého valného shromáždění se 
AVO zabývala ještě řadou dalších podpůrných 
činností. Bylo to především organizačně 
administrativní zajištění všech výše uvedených 
činností, zajištění valného shromáždění, 
spolupráce na přípravě řady dalších legislativních 
aktů apod.

 AVO účetně uzavřela úspěšně své hospodaření 
za r. 2013. Asociace byla celý rok plátcem DPH 
a účtovala v podvojném účetnictví. Přes drobné 
potíže splnili všichni členové AVO svou základní 
povinnost člena AVO – úhradu služeb Asociace. 
AVO také vypořádala poskytnuté dotace se 
státním rozpočtem. Díky tomu a díky efektivnímu 
hospodaření ukončila Asociace r. 2013 s vysoce 
kladným hospodářským výsledkem – i přes 
daňové zvýhodnění neziskových organizací tak 
musela uhradit daň z příjmu.

Předsednictvo AVO
Práce předsednictva AVO se po Valném 
shromáždění a po volbě nového předsednictva 
podstatně změnila. Pro vyšší „akčnost“ práce, 
především z hlediska připomínkování různých 
dokumentů a řešení aktuálních problémů 
výzkumu a vývoje, byly vytvořeny pracovní 
skupiny (např. skupiny „Metodika hodnocení 
výsledků VaV“; „RIS3“, „OPVVV a OPPIK“, 

„Legislativa VaV“ a další). Tyto pracovní skupiny 
aktivně pracují a scházejí se dle potřeby mimo 
zasedání předsednictva.

V období od posledního valného shromáždění 
v roce 2013 zasedalo předsednictvo Asociace 
čtyřikrát (jeho práce se z velké části přesunula 
do oblasti elektronické komunikace):

25. 4. 2013 v ÚJV Řež, a.s., bezprostředně 
po valném shromáždění AVO

18. 6. 2013 v Ekocentrum Trkmanka, Velké 
Pavlovice

11. 10. 2013 ve VUSTAH, a.s., Brno

26. 2. 2014 ve VÚB, Havličkův Brod

3. 4. 2014 v Ekocentrum Trkmanka, Velké 
Pavlovice

Hlavní témata jednání: 

 viz výše uvedená témata;

 volba nového presidenta AVO a dalších 
funkcionářů AVO;

 příprava systému nových forem práce 
předsednictva AVO (pracovní skupiny 
apod.);

 plnění plánu práce předsednictva AVO, 
přijatého na valném shromáždění AVO;

 účinnější propagace úspěšných výsledků 
VaV členů AVO a aplikovaného VaV vůbec;

 nominace expertů do Rad programů ALFA 
a OMEGA;

 jmenování několika bývalých členů 
předsednictva „Čestnými členy předsed-
nictva AVO“. Jednalo se o členy 
předsednictva, kteří v něm pracovali 
aktivně několik volebních období. Jsou to  
Ing. Jiří Krejčík, CSc., Ing. Slavoj Palík, CSc., 
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.   

27    AVO Ročenka 2014

Sekretariát AVO
Sekretariát AVO pod vedením tajemnice AVO organizačně zajišťoval všechny úkoly Asociace. Značnou 
část svých dalších aktivit AVO zabezpečuje externí spoluprací formou DPČ, DPP či fakturací expertů – 
OSVČ. 

Sekretariát AVO rozesílal průběžně všem členům Asociace zajímavé zprávy z oblasti výzkumu a vývoje, 
upozornění na termíny vyhlašovaných veřejných soutěží na programy výzkumu a vývoje, odpovědi na 
nejčastější dotazy z oblasti výzkumu a vývoje, pozvánky na zajímavé semináře a konference, aktuální 
informace z EU, upozornění na nové legislativní dokumenty a další informace.

Na základě porovnání plánovaných úkolů AVO na r. 2013 se skutečnou činností lze konstatovat, že 
Plán práce předsednictva AVO na r. 2013 a valného shromáždění AVO byly splněny.
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HOspOdAření zA rOk 2013

Zůstatek na účtu k 1. 1. 2013: 480 180 Kč
Zůstatek v hotovosti k 1. 1. 2013: 54 424 Kč     
Celkem:  534 604 Kč

PŘÍJMy (tis. Kč)
Členské příspěvky
Ostatní příjmy
Příjmy za standardní a nadstandardní služby členům
Příjmy za další aktivity dle stanov
- pořádání seminářů, konferencí, expertní a poradenská činnost, spolupráce na projektech VaV, další služby apod.
Další příjmy (úroky, prodej drobného majetku apod.)
Dotace (podpora projektů VaV)
   celkem po zaokrouhlení

VÝDAJE (tis. Kč):
Mzdové náklady (vč. zdravotního a sociálního pojištění)
OON  (dohody o provedení práce vč. daní)
Služby (režijní, služby pro projekty, vložné, tvorba studií, atd.)
Spotřební materiál, opravy, nákup drobného majetku
Cestovné
Kooperace (pro řešení projektů a dalších aktivit)
Investice
Daňově neuznatelné výdaje dle § 25 odst. 1 písm. i, t, s
Daň z příjmu právnických osob
   celkem po zaokrouhlení

Celkem (tis. Kč)
Celkové příjmy:
Celkové výdaje:
Rozdíl (HV po zaokrouhlení):
Použitá úspora na dani z minulých let
Celkový hospodářský výsledek po započtení úspory

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2013:  1 728 951Kč
Zůstatek v hotovosti k 31. 12. 2013:  40 886 Kč
Celkem:  1 769 837 Kč

plán
2 642
2 642

0

skutečnost
3 295,7
2 864,4
+431,4

57,0
+488,3

plán
41

1 100
100

1
1 400
2 642

skutečnost
42

1 091
104

1
2 058

3 295,7

plán
840
450
800

80
100
300

0
72

0
2 642

skutečnost
1 128

415
1 093

69
30
48

0
65
16

2 864,4



V roce 2013 AVO účtovala v podvojném účetnictví 
a byla „standardním“ plátcem DPH. Část svých 
činností deklarovala jako „ekonomickou činnost“ 
a tedy u nich uplatňovala DPH. V projektu OP 
VK APR však DPH uplatňovat nelze, ale DPH je 
způsobilým nákladem. Údaje zde deklarované 
jsou uváděny tak, jak jsou vedeny v daňovém 
účetnictví – tedy některé bez DPH a některé 
s DPH. 

Jak bylo předpokládáno již ve zprávě za r. 2012, 
byly v r. 2013 z příjmového a nákladového 
hlediska nejpodstatnějšími úkoly roku: 

 členské příspěvky a příjmy za služby 
členům,

 spolupráce v projektu BIC Ostrava 
„EURIPIDES“ (program EUREKA),

 projekt „Partnerství pro podporu 
popularizace VaV a další vzdělání 
v oblasti popularizace transferu technologií 
v oblasti zemědělství, potravinářství 
a bioenergetiky“, (OP VK APR),

 projekt „Popularizace VaV v oblasti 
jaderné bezpečnosti a revitalizace krajiny 
v partnerské síti organizací VaV 
a společnosti Česká hlava“, (OP VK CVR).

Užití finančních prostředků v roce 2013 
rámcově odpovídalo původním předpokladům 
vyjádřeným v „Zdůvodnění návrhu rozpočtu 
na r. 2013“. Došlo však k podstatnému zvýšení 
příjmů (partnerství v projektech OPVK), které 
kompenzovalo mírné navýšení nákladů (osobní 
náklady spojené se zvýšeným pracovním 
nasazením v projektech OPVK). Proto bylo 
dosaženo velmi vysokého a historicky 
nejlepšího kladného hospodářského výsledku 
431 325,- Kč, který bude tvořit rezervu pro 
případný negativní vývoj hospodaření v dalších 
letech.
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Obr. 1: Struktura příjmů AVO v r. 2013

Obr. 2: Struktura výdajů AVO v r. 2013

rOzpOčet nA rOk 2014
Zůstatek na účtu k 1. 1. 2014: 1 728 951 Kč
Zůstatek v hotovosti k 1. 1. 2014: 40 886 Kč     
Celkem:  1 769 837 Kč

PŘÍJMY (tis. Kč)
Členské příspěvky
Ostatní příjmy
Příjmy za standardní a nadstandardní služby členům
Příjmy za další aktivity dle stanov
- pořádání seminářů, konferencí, expertní a poradenská činnost, spolupráce na projektech VaV, další služby apod.
Další příjmy (úroky, prodej drobného majetku apod.)
Dotace (podpora projektů VaV)
   celkem po zaokrouhlení

VÝDAjE (tis. Kč):
Mzdové náklady (vč. zdravotního a sociálního pojištění)
OON  (dohody o provedení práce vč. daní)
Služby (režijní, služby pro projekty, vložné, tvorba studií, atd.)
Spotřební materiál, opravy, nákup drobného majetku
Cestovné
Kooperace (pro řešení projektů a dalších aktivit)
Investice
Daňově neuznatelné výdaje dle § 25 odst. 1 písm. i, t, s
Daň z příjmu právnických osob
   celkem po zaokrouhlení

Celkové příjmy (tis. Kč):
Celkové výdaje (tis. Kč):
Rozdíl: +266

2 752
2 486

plán
41

1 100
10

1
1 600
2 752

plán
1 000

400
800

80
50
50

0
70
36

2 486

Návrh rozpočtu vychází z návrhu Plánu práce 
předsednictva AVO na r. 2014. Odhadnout však 
konkrétní částky je však dosti problematické. 
Pouze u jediného projektu (EURIPIDES 2013 
řešený dle zák. 130/2002) je znám rozpočet 
jak z hlediska dotací/spolufinancování, tak 
z nákladového hlediska. U nyní řešených projektů 
OP VK APR a OP VK CVR, které končí v polovině 
r. 2013 je to obtížné – nejen že období vyúčtování 
jednotlivých etap projektů není shodné s účetním 
rokem (není tedy jasné, kolik příjmů/nákladů 
bude v kterém roce využito), ale není ani přesně 
jasné, kolik těchto příjmů/nákladů bude použito 
celkem (mezi partnery projektů lze provést bez 
větších problémů převody prostředků). Navíc od 
března AVO řeší s dalšími partnery projekt OP VK 

ZVT, který končí v polovině r. 2014 a platí u něj 
stejné problémy jako u ostatních OP VK.

Proto návrh rozpočtu na r. 2014 obsahuje mnoho 
neznámých veličin a je velmi pravděpodobné, že 
skutečnost se bude velmi lišit od předpokladů.

Ze současného pohledu budou z ekonomického 
hlediska nejpodstatnějšími úkoly roku 2014:

 spolupráce v projektu BIC Ostrava 
„EURIPIDES 2013“ (program EUREKA CZ)

 projekt „Partnerství pro podporu 
popularizace VaV a další vzdělání 
v oblasti popularizace transferu technologií 
v oblasti zemědělství, potravinářství 
a bioenergetiky“, (OP VK APR)



 projekt „Popularizace VaV v oblasti jaderné 
bezpečnosti a revitalizace krajiny v partnerské 
síti organizací VaV a společnosti Česká hlava“, 
(OP VK CVR)

 projekt „Propagace a popularizace  výzkumu 
a  vzdělávání v oblasti bioenergetiky“ (OP VK 
ZVT)

 poskytování poradenských a expertních 
služeb v oblasti výzkumu a vývoje jak členům 
AVO, tak dalším zájemcům.

 medializace a popularizace aplikovaného 
výzkumu a vývoje  

1. Příjmy
Kromě dotačních příjmů z výše uvedených 
projektů je dalším největším příjmem AVO příjem 
za služby AVO a výnos z členských příspěvků.

Pro platbu členských příspěvků a služeb AVO 
bude použit již osvědčený způsob hrazení – 
členské příspěvky budou hrazeny jednorázově 
v II/Q roku a poskytované služby budou hrazeny 
ve dvou splátkách a to v II/Q a IV/Q. Každý člen 
obdrží „Smlouvu o úhradě členských příspěvků 
a služeb poskytovaných Asociací výzkumných 
organizací“, která bude definovat termíny 
plateb a úrokové sankce při jejich nedodržení. 
Po provedené úhradě příslušné splátky obdrží 
plátce příslušný daňový doklad. 

Výše jednotlivých částek:

Výši členských příspěvků navrhujeme ve stejné 
výši jako v minulých letech, tj. 500,- Kč za 
jednoho člena AVO.

Vzhledem k současné dobré ekonomické situaci 
Asociace předsednictvo navrhuje nevyužít 
možnosti valorizace dle principu aktualizace 
výše cen služeb AVO vytýčeného již na valném 
shromáždění v r. 2002, ale ponechat pro r.2014 
stejné ceny služeb jako v r. 2013.

AVO je členem SP ČR a musí platit za jeho služby. 
Část této platby hradí AVO ze svého běžného 
rozpočtu, ale část musí přenést na příslušné 

členy, kteří nejsou členy SP ČR díky svému 
členství v jiné oborové asociaci. I když AVO díky 
tomu neplatí „standardní příspěvky“ (byly by 
řádově větší!), je povinna každý rok o 10% svůj 
příspěvek zvýšit. Přesto, obdobně jako v případě 
služeb AVO, je navrženo ponechat úhradu za 
služby SP ČR také na stejné výši jako v r. 2012 
(dosud se ročně zvyšovaly o 5%). 

Návrh plateb členů AVO v r. 2014:
Jednotný členský příspěvek 500, -  Kč

CENÍK SLUŽEB AVO PRO ROK 2014

V případě žádosti některého člena AVO o zvýšení 
rozsahu služeb proti standardu odpovídajícímu 
velikosti firmy, bude platba za toto rozšíření 
stanovena individuálně dodatkem k výše uvedené 
Smlouvě bez nutnosti přesné specifikace obsahu 
služeb. Případnou změnu plateb některého člena 
AVO proti těmto vyhlášeným zásadám bude 
schvalovat předsednictvo. Může také změnit výši 
plateb pro některou skupinu členů.

Řada členů AVO založila dceřiné společnosti 
proto, aby jasně oddělila činnosti výzkumu 
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a vývoje od komerčních činností. Jedna z těchto 
společností se pak stala „Výzkumnou organizací“ 
podle zák. 130/2002 Sb. Snahou Asociace je, aby 
jejími členy byly obě společnosti – nemůže však 
spravedlivě požadovat, aby obě platily stejné 
částky za služby podle počtu zaměstnanců. 
Proto předsednictvo na svém zasedání 6. 6. 2012 
schválilo, že „Výzkumná organizace (VO), která 
je 100% vlastněna členem AVO, bude hradit 
služby AVO a členství v SP ČR pouze ve výši 25% 
standardních plateb dle Ceníku AVO.“  

Z uvedeného návrhu ceníku a z předpokládaného 
počtu a velikosti členů AVO vychází 
předpokládané příjmy za členské příspěvky a za 
služby členům uvedené v návrhu rozpočtu.

Odhadnutá podpora plynoucí z dotací 
poskytnutých na řešení projektů výzkumu 
a vývoje již z důvodů uvedených výše by měla 
tvořit více než 1/2 příjmů.

Příjmy za další aktivity lze stěží přesně odhadnout 
– předpoklad vychází z průměru posledních let.

2. Výdaje 
Prostředky z jednotlivých položek výdajů budou 
použity ve stejném členění jako v r. 2013.

Zaměstnanci řešící projekt OKO AVO sice byli 
převedeni do společnosti AVO, o.p.s., ale řešení 
projektu OP VK PR si vynutilo přijetí dalších 
pracovníků buď na částečný pracovní úvazek, 
nebo na dohody o pracovní činnosti (podle 
předpisů jednotlivých projektů). Přepočtený 
počet celkové řešitelské kapacity projektu 
bude však patrně cca 3 úvazky jako v r. 2013. 
V souhrnu tak lze očekávat v podstatě stejný 
objem mzdových prostředků jako v r. 2013. Totéž 
lze očekávat i u pol. „OON“.

Ostatní položky reflektují loňské konečné 
výsledky a předpoklady dané řešenými projekty 
a úvahami uvedenými výše.

Hlavní náklady na služby (>2/3) tvoří různé 
služby související s řešením projektů. Opět se 
bude jednat zejména o nakupované služby pro 

řešení projektů -  především o služby spojené 
řešením projektů jako tvorba studií a příruček, 
audiovizuální pořady, nájmy konferenčních 
místností, lektorské služby, služby grafiků, 
produkce zpAVOdaje, prezentace výsledků 
projektů (např. den EURIPIDES na MSV) a další. 
Režjní náklady pak reprezentují hlavně nájemné 
za kancelářské prostory, telekomunikační 
poplatky (vč. internetu), a provozní výdaje 
kanceláře. Nákup drobného majetku by se 
měl opět soustředit pouze na obnovu a opravy 
technického vybavení kanceláře a na nákup 
spotřebního materiálu (kancelářské potřeby, 
drobné náhr. díly k používané technice, nosiče 
dat apod.). V r. 2014 se opět nepředpokládá 
nákup investic. 

Pol. „Cestovné“ souvisí především s řešením 
projektu „EURIPIDES“ a s popularizací výzkumu 
a vývoje (návštěvy u členů AVO). Ani v jednom 
projektu OP VK cestovní náklady způsobilými 
náklady a je nutné je hradit z režie. 

Pol. „Daňově neuznatelné výdaje“ obsahující 
i členské příspěvky placené organizacím, jejichž 
je AVO členem – (SP ČR, AIP ČR ..) je plánována 
ve „standardní“ výši s přihlédnutím k provozu 
AVO a potřebám projektů.

3. Závěr
Podle výsledků r.2013 je rozpočet výjimečně 
konstruován jako přebytkový, tedy tak, aby 
zajistil nejen plnění předpokládaných úkolů AVO 
v r. 2014, ale vytvořil i rezervu do dalších let. 

Bohužel vzhledem k mnoha neznámým může 
dostát značných změn. Je však reálný předpoklad, 
že případně zvýšené výdeje (především na řešení 
projektů) budou následovány zvýšením příjmů – 
hlavně dotací.

Všechny tyto vlivy mohou dosti významným 
způsobem změnit navrhovaný rozpočet, ale 
neměly by narušit dosažení kladného výsledku 
hospodaření.

AVO Ročenka 2014    32

Počet 
zaměstnanců 

ve VaV

1 – 9

10 – 49

50 – 119

120 – 199

200 – 299

> 299

Základní 
sazba 

(bez DPH)

5150

10280

15440

20460

25750

31040

Částečná 
úhrada 

služby SP ČR 
(bez DPH)

780

1610

3200

5340

5340

5340

Celkem 
s úhradou 

služby SP ČR  
(bez DPH)

5 930

11 890

18 640

25 800

31 090

36 380



ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE O hOSPODAŘENÍ AVO ZA ROK 2013

1/ Kontrolní komise prověřila podklady o hospodaření AVO v roce 2013 a konstatuje, že všechny účetní 
doklady jsou řádně a chronologicky vedeny v účetnictví.

2/ Kontrolní komise po provedené kontrole konstatuje následující:
 - celkový příjem .....................…………...........................
 - celkové výdaje .....................…………...........................
 - rozdíl příjmů a výdajů (HV) ...…..................................
 - použitá úspora na dani z minulých let …....................
 - celk. hosp. výsledek po započtení úspory .................
 - stav na účtech k 31. 12. 2013 ....................................
 - hotovost k 31. 12. 2013 ......................…....................
 - celkem k 31. 12. 2013 ................................…............

3/ Skladba hlavních příjmových a výdajových položek:
a) příjmy

 - členské příspěvky   ..............................….......………....
 - služby členům  …………...................................…….......
 - poskytování dalších služeb  ………………………........…...
 - dotace (podpora projektů vč. „spolupříjemcovství“)
 - další příjmy ....................................................………...

b) výdaje
 - mzdové náklady vč. pojištění .................................…
 - OON (dohody o provedení  práce vč. daní) ............…
 - služby (služby pro projekty, režijní služby) ….............
 - cestovné ....................................................................
  - kooperace ……….........................................................
 - materiál, opravy, nákup drobného majetku............…
 - daňově neuznatelné výdaje dle § 25 odst. 1 písm. i, t, s
 - daň z příjmu právnických osob

4/ Hospodářský výsledek + 431 325 Kč bude vypořádán v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona
č. 248/1995 Sb.

5/ Vypočtený základ daně (součet jen ziskových zakázek) ve výši + 488 326 Kč je ve výši 300 000 Kč osvobozen 
od daně z příjmu a vzniklá úspora na dani dle §20 odst.7 ZDP za r. 2013 ve výši 57 000 Kč bude použita ke 
krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně a to nejpozději ve 
3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Ze zbylé částky 188 326  Kč byla v r. 2014 zaplacena 
daň z příjmů právnických osob.

6/ Hospodaření organizace AVO bylo po kontrole shledáno bez závad, organizace není zatížena odvodovými 
povinnostmi za rok 2013 a kontrolní komise proto doporučuje valnému shromáždění hospodaření AVO 
schválit.

Praha,  10.  4.  2014
Ing. Tomáš Hrdlička

předseda kontrolní komise AVO
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Programové prohlášení AVO je základním 
dokumentem, který vyjadřuje cíle a záměry AVO 
pro příští období. S ohledem na probíhající změny 
ve společnosti je pravidelně aktualizováno. Na 
programové prohlášení navazuje roční plán 
práce předsednictva AVO.

AVO vychází ve svém programu na příští období 
zejména z  těchto rámcových skutečností 
a očekávání:

 Místo a úloha aplikovaného výzkumu a vývoje 
v konkurenceschopnosti ekonomiky a rozvoje 
společnosti je v ČR dlouhodobě podceňována 
a potlačována. Často se tak opomíjí užitečnost 
aplikovaného výzkumu a vývoje jako 
nezbytného článku celého inovačního procesu 
a významného zdroje inovací. Tato skutečnost 
se negativně projevuje v institucionální rovině 
(neexistuje zastřešující instituce obdobného 
typu jako např. Fraunhoferova společnost 
v Německu; AVO není zastoupena již řadu let 
v Radě pro VaVaI, apod.), v legislativě, 
relevantních koncepčních a strategických 
dokumentech státu i ve státním  rozpočtu na 
VaV.  To je třeba změnit!

 Český aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj 
se musí stále více vyrovnávat s rostoucími nároky 
v sílící tuzemské, evropské a globální konkurenci. 
Jeho budoucí úspěšnost předpokládá přípravu 
a podporu nových průlomových výzkumných 
projektů s prakticky využitelnými výsledky.

 Český aplikovaný výzkum a vývoj bude 
muset přitom v nejbližších letech čelit zřetelné 
hrozbě jeho klesající podpory ze strany 
státu. Institucionální podpora VaV  je hrubě 
deformována „Metodikou hodnocení výsledků 
výzkumných organizací a výsledků ukončených 
programů (platnou pro léta 2013 – 2015)“. AVO 
opakovaně upozorňuje na její chyby a negativní 
dopady na aplikovaný výzkum a připravila 

společně se SP ČR a MPO podrobně odůvodněný 
návrh vlastní Metodiky, kterým se ale Rada i její 
Komise pro hodnocení výsledků odmítly věcně 
zabývat navzdory kladnému postoji k ní u většiny 
poskytovatelů. Existují reálné hrozby dalšího 
snižování účelové podpory aplikovaného, 
zejména průmyslového výzkumu a vývoje. Ve 
spojení se snížením institucionální a účelové 
podpory rostou rizika v podobě orientace 
provozovatelů aplikovaného výzkumu na 
spolupráci se zahraničními firmami a uplatnění 
českých výzkumných výsledků v zahraničí, což by 
se projevilo negativně v konkurenceschopnosti 
české ekonomiky i řešení jejích problémů (např. 
se zaměstnaností).   

 S dostupnými veřejnými zdroji financování 
aplikovaného výzkumu souvisejí i narůstající 
problémy s udržitelností center vybudovaných 
z prostředků OP VaVpI, přičemž tyto problémy 
se týkají především velkých center (nad 50 
mil. EUR), které získávají další formy podpory 
(např. jako velké infrastruktury). Naopak řada 
tzv. „malých“ center zaměřených na aplikovaný 
výzkum a vývoj vykazuje znaky úspěšnosti 
a dlouhodobé udržitelnosti.

 Do oblasti legislativy a podpory výzkumu
a vývoje v ČR výrazně zasáhnou nové předpisy 
EU (GBER a Rámec pro státní podporu výzkumu, 
vývoje a inovací), které nabudou účinnosti od 
1. 7. 2014.  

Vycházejíc z těchto i dalších skutečností 
a očekávání a také ze svého poslání, chce 
AVO dosáhnout mnohem většího zviditelnění 
aplikovaného výzkumu a vývoje ve společnosti 
a většího prosazování svých názorů při 
rozhodování kompetentních orgánů v oblasti 
výzkumu a vývoje. Jako priority pro příští 
období si tak AVO stanovuje:

 účastnit se i nadále aktivním způsobem 
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3 295 732 Kč
2 864 407 Kč
+ 431 325 Kč

57 001 Kč
+ 488 326 Kč
1 728 951 Kč

40 886 Kč
1 769 837 Kč

41 500 Kč
1 091 312Kč

104 510 Kč
2 057 518 Kč

892 Kč

1 127 980 Kč
415 300 Kč

1 093 038 Kč
30 367 Kč
48 000 Kč
68 620 Kč
65 394 Kč
15 708 Kč

Programové hlášení



přípravy a realizace dokumentů ovlivňujících 
oblast výzkumu, vývoje a inovací, především 
tvorby nové legislativy, systémů podpory 
výzkumu a vývoje a hodnocení výsledků 
výzkumu; hájit přitom zájmy svých členů
i ostatních subjektů z oblasti aplikovaného 
výzkumu a vývoje a uživatelů jejich výsledků; 
v této činnosti spolupracovat a koordinovat ji se 
Svazem průmyslu a dopravy ČR;

 pokračovat v prezentaci a medializaci 
svých členů a jejich úspěšných výsledků, jakož
i celého aplikovaného výzkumu a vývoje s cílem 
přesvědčovat politiky, představitele státní správy, 
odbornou i širokou veřejnost o užitečnosti 
tohoto výzkumu pro konkurenceschopnost české 
ekonomiky a tak i o nutnosti jeho adekvátní 
veřejné podpory při současném zapojení zdrojů 
soukromého financování; 

 pomáhat poradenskou, informační a další 
činností k vyššímu zapojení svých členů
a vůbec českého aplikovaného výzkumu 
a vývoje do nových programů financovaných ze 
strukturálních fondů EU, do nových evropských 
programů (např. Horizont 2020) a do mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji;

 věnovat zvýšenou pozornost různým 
potřebám současných segmentů v oblasti 
aplikovaného výzkumu a vývoje (výzkumné 
organizace, MSP aktivní ve výzkumu a vývoji 
ad.) a získat jako členy další MSP provádějící 
aplikovaný výzkum a vývoj;

 zabývat se dalším směřováním AVO v kontextu 
ochrany zájmů a podpory aplikovaného výzkumu 
a vývoje jako účinného nástroje zvyšování 
konkurenceschopnosti české ekonomiky. Navázat 
přitom na úspěšné stránky dosavadní historie 
AVO a ve spolupráci předsednictva s členskou 
základnou rozšiřovat a doplňovat činnost AVO 
o nové přístupy a témata. Následující období 
musí být charakteristické hledáním nových 
myšlenek i nových vhodných osobností pro jejich 
uskutečňování jak ve výzkumných organizacích, 
tak v MSP provádějících aplikovaný VaV. 

AVO se zřetelem k těmto prioritám a dalším 
záměrům si určuje pro příští období zejména 
tyto úkoly:

1. předkládat a prosazovat své návrhy
v legislativní oblasti, při tvorbě a realizaci 

příslušných dokumentů z hlediska potřeb 
rozvoje a podpory aplikovaného výzkumu 
a vývoje (s využitím zapojení představitelů AVO 
do různých poradních orgánů a pracovních 
skupin v úrovni státní správy a s využitím 
spolupráce při prosazování příslušných opatření 
se  Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími 
představiteli podnikatelské sféry);

2. aktivně vstoupit do diskusí o struktuře 
financování výzkumu a nadále usilovat 

o nápravu v oblasti metodiky hodnocení 
výsledků V a V;  

3. usilovat o opětovné odpovídající zastoupení 
AVO v Radě pro výzkum, vývoj a inovace a jejích 
poradních orgánech, o účast Asociace i jejích 
členů na aktivitách MŠMT, MPO, MZe a dalších 
orgánů státní správy s působností v oblasti 
výzkumu a vývoje. 

4. přispívat nadále maximální měrou
k úspěšnému průběhu činnosti 

Technologické agentury ČR prostřednictvím 
zapojení svých zástupců a odborníků a v souladu 
s memorandem o spolupráci; 

5. systematicky prezentovat, popularizovat
a medializovat členy AVO, jejich realizované 

úspěšné výsledky i celý aplikovaný výzkum 
a vývoj a využívat přitom všech dostupných 
prostředků marketingové komunikace a PR 
(mediální výstupy, ZprAVOdaj, propagační 
publikace, tiskové konference, event marketing, 
regionální prezentace, účast na výstavách 
a veletrzích, informační služby pro veřejnost 
s využitím nových internetových stránek, 
sociálních sítí apod.);
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6. úspěšně se podílet na řešeni projektů 
OP VK v oblasti popularizace výsledků 

aplikovaného výzkumu

7. podporovat spolupráci k využití
výsledků aplikovaného výzkumu 

v podnikatelské sféře (zapojením členů
AVO do společných projektů s vysokými 
školami, ústavy AV ČR a podniky; aktivní 
spoluprací se SP ČR, dalšími podnikatelskými 
sdruženími a svazy a s AIP ČR; pořádáním 
různých odborných seminářů a konferencí, 
udržováním aktualizované databáze členů AVO 
a dalších provozovatelů aplikovaného výzkumu 
a vývoje v ČR apod.);

8. zajistit pružný informační servis
a příslušné poradenské služby pro své 

členy i další zájemce z oblasti aplikovaného 
výzkumu, vývoje a inovací a dále podporovat
a realizovat odpovídající informační, vzdělávací, 
odborné a prezentační akce; při poradenské 
činnosti se více zaměřit na zapojení členů 
a dalších zájemců do nových evropských projektů 
a mezinárodní spolupráce;

9. podporovat činnost obecně prospěšné
společnosti Aktivity pro výzkumné 

organizace, o.p.s. (založené AVO), která je
zaměřena na prakticky využitelné výzkumné 
výsledky a poradenskou činnost s pozitivním 
dopadem na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace 
v ČR; 

10. vytvořit koncepci budoucí činnosti AVO
v měnících se ekonomických a spole-

čenských podmínkách s využitím diskusí a názorů 
členské základny.

Plnění uvedených záměrů a úkolů je v souladu 
s respektovanou pozicí AVO jako kvalifikovaného 
a důvěryhodného partnera v otázkách rozvoje 
a podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR s cílem 
řešení aktuálních i budoucích ekonomických 
a společenských problémů.
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Plán práce předsednictva AVO na r. 2014 vychází 
z Programového prohlášení AVO jako základního 
dokumentu pro příští období. Předsednictvo 
bude pracovat v souladu s posláním, cíli a hlavní 
náplní činnosti AVO a zaměří se zejména na 
dále uvedené úkoly a také úkoly, které vyplývají 
z usnesení a diskuse na valném shromáždění 
AVO. Systematicky se bude muset předsednictvo 
ve spolupráci s členskou základnou nadále 
věnovat hledání a identifikaci nových nosných 
témat pro činnost AVO.

1. Oblast sledování a ovlivňování legislativní 
činnosti, tvorby a realizace příslušných 
dokumentů z hlediska potřeb rozvoje a podpory 
aplikovaného výzkumu a vývoje

a) Prosazovat účast zástupců AVO při všech 
jednáních, která vyúsťují v legislativní či 
jiné dokumenty ovlivňující oblast výzkumu, 
vývoje a inovací.

V nadcházejícím období se zejména 
soustředit na změny zákonné úpravy 
podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR 
v souvislosti s novými právními předpisy EU 
(GBER a nový Rámec pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací). 

b) Usilovat o odpovídající formu zastoupení 
AVO v RVVI a jejích příslušných poradních 
orgánech, zejména se zasazovat o změnu 
současného nevyhovujícího složení RVVI 
s malým zastoupením sféry aplikovaného  
výzkumu a uživatelů z podnikatelské sféry, 
které má negativní dopad na strukturu 
financování výzkumu a hodnocení výsledků 
VaV v ČR. 

c) Spolupracovat se SP ČR při prosazování 
názorů AVO na podporu aplikovaného 
výzkumu a vývoje, využít přitom i připo-

mínkové řízení k relevantním dokumentům 
v této oblasti.

d) Podílet se prostřednictvím svých zástupců, 
expertů a hodnotitelů na úspěšném 
průběhu činnosti Technologické agentury 
ČR. Zajistit účast AVO na aktivitách MŠMT, 
MPO, MZe a jiných státních orgánů, 
týkajících se oblasti VaV včetně rostoucího 
zapojení představitelů AVO jako hodnotitelů 
projektů, v radách programů pro podporu 
výzkumu a vývoje, v nových programech 
financovaných ze strukturálních fondů EU 
apod. 

e) Věnovat nadále pozornost nápravě
v oblasti metodiky hodnocení výsledků 
VaV; s využitím mediálních prostředků 
prosazovat názory na její kvalifikovanou 
podobu.

2. Prezentace, popularizace a mediální zvidi-
telnění AVO, subjektů a výsledků aplikovaného 
výzkumu a vývoje

a) Pokračovat v personálním a finančním 
zajištění systematické medializace 
a prezentace jak úspěšných realizovaných 
výzkumných výsledků členů AVO, tak 
Asociace jako takové a v neposlední řadě 
významu a přínosu investic do aplikovaného 
výzkumu a vývoje. Vypracovat koncepci 
této medializace a prezentace s ohledem na 
potřeby různých segmentů v oblasti českého 
aplikovaného výzkumu a vývoje (VO, MSP, 
členové AVO a přidružené subjekty). 

b) Pokračovat ve vydávání ZprAVOdaje 
Asociace výzkumných organizací  v jeho 
čtvrtletní periodě.

c) Prezentovat nadále výsledky aplikovaného 
výzkumu a vývoje na webových stránkách 
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AVO, zvláštní pozornost věnovat aktivitám 
AVO ve prospěch aplikovaného výzkumu 
a vývoje. Připravit anglickou verzi webových 
stránek AVO. 

d) Vytvořit médialist kontaktů ve vybraném 
celostátním i regionálním tisku i dalších 
médiích pro oblast výzkumu, vývoje 
a inovací a také seznam představitelů 
a zajímavých osobností z oblasti apli-
kovaného výzkumu a vývoje vhodných 
pro kontakt s médií, který bude nabídnut 
k využití představitelům příslušných médií.

e) Zajistit ve spolupráci s členy AVO tvorbu 
databáze jejich úspěšných výsledků 
VaV použitelnou pro účely popularizace 
a medializace. 

f) Připravit a mediálně využít konferenci
k 25 letům AVO v roce 2015 pro propagaci 
významu aplikovaného výzkumu a vývoje 
pro konkurenceschopnost české ekonomiky.

g) Využít prezentačních možností a popu-
larizačních akcí jako partner nového projektu 
OP VpK Propagace a popularizace výzkumu 
a vzdělávání v oblasti bioenergetiky.

h) Podporovat členy AVO v pořádání jejich akcí 
jako konference k výročí, dny otevřených 
dveří a prezentační semináře výsledků 
aplikovaného výzkumu a vývoje ve 
vybraných odvětvích a oborech, na které 
budou zváni představitelé státních orgánů, 
uživatelské sféry, bank, tisku apod.   

ch) Prezentovat výsledky výzkumu a vývoje 
členů AVO a výsledky projektů řešených 
AVO na výstavách a veletrzích, konferencích 
a seminářích. 

i) Spolupracovat nadále s časopisem ip&tt: 
uveřejňovat v něm informace o činnosti 
AVO, prezentaci nových členů AVO a statě 
k aktuálním problémům výzkumné 
a inovační politiky.

3. Pomoc AVO svým členům a dalším zájemcům 
při jejich výzkumných aktivitách

a) Poskytovat pravidelně informace členům 
AVO o všech vládních a jiných veřejných 
aktivitách a programech na podporu 
výzkumu a vývoje, o činnosti TA ČR; dále 
o aktivitách SP ČR, AIP ČR apod.

b) Zajistit pokračování poradenské a infor-
mační pomoci AVO svým členům a dalším 
zájemcům při řešení problémů z oblasti 
ekonomiky a účetnictví VaV s ohledem 
na různé potřeby MSP, VO a dalších 
subjektů. Zvýšenou pozornost věnovat nyní 
poradenství v případě nových programů 
financovaných ze strukturálních fondů EU.

c) Pomáhat členům AVO a dalším subjektům 
aplikovaného výzkumu při jejich zapojování 
do mezinárodních programů a zajistit 
poskytování poradenských a informačních 
služeb OKO AVO v ekonomických otázkách 
mezinárodních projektů. 

d) Podporovat zapojení členů AVO do projektů 
programu EUREKA (včetně EUROSTARS) 
a účast představitelů AVO na práci 
v komisích a na hodnotitelské činnosti 
v programech EUREKA.

e) Pokračovat v doplňování, aktualizaci
a dalším zdokonalování databáze českých 
subjektů aplikovaného výzkumu a vývoje 
a poskytovat výstupy z této databáze podle 
požadavků příslušných institucí a zájemců.

f) Podpořit nejméně dvě odborné konference 
organizované podle námětů členů.

g) Plně využívat a koordinovat poradenskou 
činnost regionálních poboček AVO v Brně 
a Ostravě.
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Novými členy asociace se staly společnosti 
IMCopharma s.r.o., INESAN, s.r.o. a  MEMBRAIN 
s.r.o.

Členství ukončilo 5 společností: ARCELORMITTAL 
OSTRAVA a.s., KOEXPRO OSTRAVA, a.s., NAV  
FLIGHT SERVICES, s.r.o., RICARDO  PRAGUE 
s.r.o. a SOFTWARE TECHNOLOGY INSTITUT, a.s. 
Takže ve výsledku se počet členů snížil o dva. 
Předsednictvo asociace hledá cesty ke stabilizaci 
a růstu členské základny v rámci nové strategie 
AVO.

Ke dni konání valného shromáždění tak 
bylo členy AVO celkem 76 právnických osob
(s celkovým počtem zaměstnanců cca 6,29 tisíc) 
a 9 individuálních členů (fyzických osob). 
Nejvíce, co do počtu zaměstnanců, je akciových 
společností (celkem 25 s počtem zaměstnanců 
3,3 tisíc) a pak společností s ručením omezeným 
(celkem 45 s počtem zaměstnanců 2,4 tisíc). Čtyři 
veřejné výzkumné instituce pak mají celkem 
339 zaměstnanců.

4. Spolupráce AVO s českými a zahraničními 
subjekty 

a) Pokračovat ve spolupráci se SP ČR při 
aktivitách týkajících se aplikovaného 
výzkumu a vývoje a jeho medializace. 
Vyměňovat si názory a koordinovat postupy 
při prosazování potřeb aplikovaného 
a průmyslového výzkumu a vývoje. Obdobně 
navázat spolupráci s AMSP, Hospodářskou 
komorou ČR a s profesními sdruženími, 
které zajímají otázky výzkumu a vývoje.

b) Pokračovat ve spolupráci s AIP ČR 
účastí zástupců AVO na činnosti orgánů 
a pracovních skupin AIP ČR a v časopisu 
Inovační podnikání a transfer technologií.

c) Podporovat spolupráci i s akademickou 
sférou (vysoké školy, AV ČR) při řešení 
projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, 
a to jak na úrovni Asociace, tak jejích 
členů. Zejména podporovat spolupráci 
s Technologickým centrem AV ČR na jeho 
projektu BISONet a při zajištění příslušných 
seminářů v oblasti podpory výzkumu 
a vývoje. Prezentovat prostřednictvím 
zástupců AVO v příslušných orgánech 
akademické sféry a při přípravě dokumentů 
z oblasti výzkumu a vývoje význam a přínosy 
aplikovaného výzkumu a vývoje pro českou 
společnost.   

d) Hledat vhodné formy spolupráce s orgány 
územní samosprávy při podpoře a rozvíjení 
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovačních 
aktivit v jednotlivých regionech. 

e) Pokračovat ve spolupráci se slovenským 
„Zväzom priemyselnych výskumnych 
a vývojových organizácií“ a hledat možnosti 
spolupráce s dalšími obdobnými asociacemi 
i v jiných zemích EU. 

5. Činnost obecně prospěšné společnosti 
Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.

a) Podporovat její úsilí o zapojení do nových 
projektů výzkumu a vývoje.

b) Prezentovat její výzkumný potenciál
a nabízené služby ve vztahu k orgánům 
státní správy a dalším subjektům v oblasti 
výzkumu a inovací.

c) Využívat aktivit této společnosti v rámci 
projektu OKO AVO ve prospěch potřeb 
organizací aplikovaného výzkumu včetně 
členů AVO.

d) Připravit nové webové stránky AVO, o.p.s.

6.  Další činnost AVO 

a) Podporovat vnitřní komunikaci a názorovou 
výměnu mezi členy AVO a využívat všech 
možnosti k jejich širšímu setkávání. 
Uskutečňovat jednání předsednictva 
i v ústavech či firmách mimo okruh členů 
předsednictva. 

b) Zajistit provoz sekretariátu AVO.
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Členská základna

Aktuální informace o členské základně 
a o jednotlivých členech jsou na 
www.avo.cz -> „ČLENOVÉ AVO“.

http://www.imcopharma.cz/
http://www.inesan.eu/
http://www.membrain.cz/
http://http://www.avo.cz/index.php?p=clenove&site=default
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AGRITEC PLANT RESEARCH s.r.o.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.
AGROTEST FYTO, s.r.o.
AGROVÝZKUM RAPOTÍN s.r.o.
ARCADIS Geotechnika, a.s.
ATEKO, a.s.
B & M INTERNETS, s.r.o.
BESTEX, spol. s r. o. 
BIC Brno, spol. s. r. o.
BIC Ostrava, spol. s. r. o.
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. 
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
CENTRUM ORGANICKÉ CHEMIE, s.r.o.
CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ s.r.o.
COMTES FHT a.s

DYNVIA, s.r.o.

EDIP s.r.o.
ELCERAM  a.s.
ENVIROS, s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.
EXPLOSIA a.s, Výzkumný ústav průmyslové chemie

FITE a.s.

GASCONTROL, s.r.o.
GENERI BIOTECH s.r.o.
GiTy, a.s. - výzkum

HAM - FINAL s.r.o. 

CHMELAŘSKÝ INSTITUT, s.r.o.

IMCopharma, s.r.o.
INESAN, s.r.o
INOTEX, SPOL. s.r.o.

KATCHEM, spol. s r.o.

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
MEMBRAIN s.r.o.
MSV SYSTEMS CZ s.r.o.

NETWORK SECURITY MONITORING CLUSTER, družstvo

OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.

Seznam členů podle abecedy

OKsystem s.r.o.
OSEVA PRO, s.r.o., OZ Výzkumná stanice travinářská 
Zubří

RIGAKU INNOVATIVE TECHNOLOGIES EUROPE s.r.o.

SPOLEČNOST INOVAČNÍHO CENTRA ELEKTRONIKY
SVÚM, a.s.
SVÚOM, s.r.o.
SYNPO, a.s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; TT-technologie a výzkum
TÜV SÜD Czech s.r.o. 
ÚJV Řež, a.s.
UNIS, a.s.
URC Systems, spol. s r.o.
ÚSTAV APLIKOVANÉ MECHANIKY BRNO, s.r.o.
VIDIA spol. s r.o
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. - oddělení VaV
VÍTKOVICE-výzkum a vývoj-technické aplikace, a.s.
VÚB a.s.
VÚHŽ, a.s., Divize 8 Laboratoře a zkušebny
VÚK PANENSKÉ BŘEŽANY, s.r.o.
VÚSH, a.s.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
VVV MOST, spol. s.r.o.
VÝZK. A ŠLECHTIT. ÚSTAV OVOC. HOLOVOUSY, s.r.o.
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV PLZEŇ, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H. BROD, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODET. TOPOG. A KARTOG. v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MLÉKÁRENSKÝ PRAHA, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ORGANICKÝCH SYNTÉZ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV TEXTILNÍCH STROJŮ LIBEREC, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol. s r.o. Troubsko
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.
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