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Úvod 

 

Svět se nachází v bodu zvratu. Zdroje planety Země začínají být kriticky ohroženy. Nejzávažnější 

problém, kterému naše společnost čelí, je globální oteplování. Má-li si naše společnost zachovat svou 

odolnost vůči nepříznivým podmínkám, musí nasadit vhodnou strategii. Už v roce 2012 na tyto 

problémy reagovala Evropská komise přípravou strategie Bioekonomiky, kterou implementovali 

zejména státy západní Evropy. Strategie byla v minulém roce aktualizována, a to včetně Akčního plánu. 

Jednou z důležitých oblastí jsou nové technologie materiálů, kdy dochází v jednom odvětví k využití 

odpadů z odvětví druhého.  Evropa nabízí jedno z kulturně, technicky i průmyslově nejrozvinutějších 

prostředí, kde materiálové vědy a technologie zaujímají v mezinárodní konkurenci čelní příčky. Přesto 

je její schopnost zužitkovat a přetvořit nové vědecké poznatky v hospodářské hodnoty menší, než je 

tomu v jiných oblastech světa. Materiálové vědy a technologie jsou v tomto procesu důležitým 

prostředníkem, a proto patří mezi nejlepší nástroje k dosažení hospodářské prosperity a sociálního 

blahobytu. 

 

Stále více věcí je digitalizováno a dálkově propojeno. High-tech čipy a senzory se objevují ve věcech, 

které jsou denně využívány (auta, letadla, nosiče, stroje, atd.); tím je pak každá novým zdrojem 

informaci o  výkonu, pohybu, stavu atp.  Digitální budoucnost formují tři síly (Swinburne Research, 

2017): akcelerace vývoje v nejrůznějších disciplinách (od biorafinerií, sekvenování genů po vývoj 

nových materiálů); konvergence dat díky chytrým zařízením a přibližování biologických, fyzických a 

virtuálních světů; individualizace, kdy jednotlivci vytváří svojí digitální identitu podle toho, co sledují, o 

čem a jakým způsobem komunikují, za co vynakládají své finanční prostředky.  Životní cykly produktů 

se zkracují, pro zákaznicky orientovaná výroba se rozšiřuje. I4.0. by měl umožnit efektivnější výrobu 

v menším měřítku, podpořit další změny v uvažování podnikatelských subjektů v oblasti rychlosti a 

dalšímu zkrácení dodacích lhůt, flexibilitě a ještě větší orientaci na potřeby a přání zákazníka, 

efektivitě výroby a nákladově udržitelnou výrobu a kvalitu výsledného produktu. 

 

Panuje všeobecné přesvědčení, že pro vyspělé  země je jedním z nástrojů (možná jediným), jak čelit 

globálním výzvám a problémům je budování  znalostní společnosti. Charakteristickými rysy tohoto 

konceptu je důraz na vzdělávání a nácvik dovedností, masivní podpora výzkumu a vývoje z veřejných 

i soukromých zdrojů a podpora inovací, zejména v malých a středních podnicích. V tomto procesu 

mají velmi významnou roli nejrůznější formy spolupráce mezi sférou, kde se tvoří nové poznatky, tedy 

výzkumnými institucemi a vysokými školami a sférou aplikační, přednostně průmyslem. Dosáhnout 

žádoucí úrovně naznačené spolupráce není snadné, hlavními překážkami jsou odlišná motivace i 

kultura obou komunit, obtížná komunikace a nechuť tyto překážky překonávat. Prakticky všechny 

země proto spolupráci mezi akademickou a aplikační sférou cíleně podporují řadou sofistikovaných 

opatření, ale i mocenskými nástroji (některé z nich dokonce uzákonily povinnost univerzit postarat 

se o využití poznatků VaV v praxi). Rovněž Evropská komise vydala pod názvem Code of Practise 

doporučení pro všechny instituce, které jsou ve velké míře závislé na podpoře VaV z peněz daňových 

poplatníků, aby využití výsledků VaV systematicky podporovaly. Doporučuje se jim, aby si 

vypracovaly příslušné politiky, postupně je naplňovaly zaváděním konkrétních opatření a aby 

pravidelně hodnotily dosažený pokrok. 
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Do tohoto procesu se promítá i kohezní politika EU, která umožňuje vybudovat nejen fyzickou 

infrastrukturu, podporuje  vzdělávání a školení na všech úrovních, ale také nabízí řadu mezinárodních 

programů umožňujících sdílení zkušenností, vzájemné učení a sdílení dobré praxe. České výzkumné 

organizace bohuźel zaostávají v intenzitě zapojení do mezinárodních programů. 

 

Role AVO 

 

Asociace výzkumných organizací (AVO) byla založena v tehdejší ČSFR v Brně 18. 6.1990 jako 

dobrovolné občanské sdružení právnických osob a fyzických osob z různých oborů zabývajících se 

aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem, a to s cílem přispívat svou činností k udržení a 

dalšímu rozvoji českého aplikovaného výzkumu a vývoje jako neodmyslitelného zdroje znalostí a 

inovací pro potřeby českého průmyslu, zemědělství, stavebnictví a  dalších odvětví národního 

hospodářství. Vznik Asociace představoval v tehdejší ČSFR vůbec první velkou iniciativu v oblasti 

aplikovaného výzkumu a vývoje vycházející zdola a založenou na demokratických principech.  V 

průběhu roku 1990 dosáhl počet členů Asociace cca 150 a dalších téměř 150 ústavů s ní úzce 

spolupracovalo. Do jejích aktivit se tak zapojila většina tehdejšího potenciálu aplikovaného výzkumu a 

vývoje.  

 

AVO je aktivní představitel aplikovaného výzkumu a vývoje (zejména podnikatelského charakteru) a 

důvěryhodný a kvalifikovaný partner. Státní orgány respektují tuto pozici a při tvorbě různých 

materiálů a komisí souvisejících s výzkumem a vývojem se vždy obracejí také s žádostí o spolupráci 

na AVO. Zástupci AVO se velmi aktivně podíleli na znění zák. č. 130/2002 Sb., kam se podařilo prosadit 

§28 – předobraz dnešních  VO. Na základě tohoto paragrafu vznikly tzv. „výzkumné záměry“ (počátek 

institucionálního financování). Přes tuhý odpor některých ministerských úředníků se podařilo prosadit, 

že 25 těchto výzkumných záměrů bylo schváleno i pro soukromé výzkumné ústavy, z nichž 20 bylo 

členy AVO (převážně bývalé oborové výzkumné ústavy). Toto skutečně „přelomové“ rozhodnutí jim 

umožnilo přežít nejhorší období (financování od r. 2004), upevnit a zkvalitnit své výzkumné týmy a 

dnes jsou páteří VO aplikovaného výzkumu a vývoje, které z největší části spolupracují s realizačním 

sektorem.  Dalším legislativním úspěchem AVO bylo daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje podle §34 

zákona o daních z příjmů s jeho rozšířením účinným od 1. 1. 2014. 

 

V letech 1999 - 2010  hrála Asociace výzkumných organizací poměrně silnou pozici na poli řízení 

českého výzkumu a vývoje – měla zastoupení nejen v tehdejší Radě vlády pro VaV, ale i v jejích 

významných oborových a hodnotících komisích.  Zástupci AVO (M. Janeček, V. Neumajer, K. Mráček a 

další) se podíleli na přípravě celé řady strategických a koncepčních dokumentů, mj. na vypracování 

kapitoly Výzkum, vývoj a inovace pro Strategii hospodářského růstu z roku 2005. Nemalou měrou 

rovněž přispěli vypracováním již zmíněné studie Nepřímá podpora výzkumu a vývoje k zavedení 

daňových úlev na podporu výzkumu prováděného ve firmách.  
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Reforma výzkumu a vývoje z roku 2007 určila jako jeden z nástrojů k odstranění roztříštěnosti systému 

účelové podpory vznik Technologické agentury ČR. AVO a její členové se výrazně podíleli na přípravě, 

založení a později i fungování agentury, bývalý prezident AVO, M. Janeček, se posléze stal členem 

předsednictva a místopředsedou agentury. Celá řada dalších členů AVO se ale velmi aktivně angažuje 

v orgánech, jakými jsou Rady programu, koncilia odborníků (expertní hodnotící komise, panely 

odborníků), ale i jako oponenti. V současné době k tomu přibyly i aktivity v rámci některých interních 

projektů TA ČR, např. při zpřesňování metodiky posuzování daňových úlev na firemní VaV.  

 

Od roku 2013 stojí v čele AVO Ing. Libor Kraus, pod jeho vedením se AVO aktivně zapojilo do práce na 

Metodice hodnocení výzkumných organizací, připomínkování zákonů a zpracování pravidel pro daňový 

odpočet. Metodika hodnocení výzkumných organizací  M2017+ byla schválena 8. 3. 2017 vládou a byla 

uvedena v prováděcích předpisech příslušných ministerstev. AVO připomínkuje  novelizaci zákona o 

VaVaI (zákon č. 130/2002 Sb.), dále podobu Seznamu výzkumných organizací a prokazování jejich 

způsobilosti. Velká práce byla odvedena na připomínkování nového zákona o podpoře VaVaI, jehož 

součástí měl být i vznik ministerstva pro VaVaI. AVO se podílí na tvorbě výkladů evropských pravidel a 

předpisů (byla vytvořena Metodika identifikace hospodářských a nehospodářských činností 

výzkumných organizací). AVO se angažuje na zpracování pravidel pro daňový odpočet výzkumných 

služeb nakupovaných od výzkumných organizací. V neposlední řadě aktivně připomínkuje celou řadu 

dokumentů a strategií, počínaje RIS3 strategiemi, operačními programy PIK (MPO) a VVV (MŠMT), 

systémem infrastruktur výzkumu, vývoje a inovací a konče návrhem rozpočtu na VaVaI se 

střednědobým výhledem a diskusemi s poskytovateli podpor na VaVaI. 

 

Od roku 2011 postupně dochází ke generační obměně v AVO, což souvisí  také s novými výzvami, které  

podnikatelské subjekty řeší. V první řadě se jedná o programy veřejné podpory spojené se vstupem ČR 

do EU, dále o propagaci a popularizaci výsledků aplikovaného výzkumu. AVO bylo partnerem tří 

projektu OP VK zaměřených na popularizaci výsledků VaV koordinovaných viceprezidentem AVO RNDr. 

Janem Nedělníkem, Ph.D. Díky této podpoře začalo AVO vydávat zprAVOdaj a využívat komunikaci na 

sociálních sítích. Na tyto projekty pak navázal projekt podpořený v rámci první výzvy OP PIK – 

Spolupráce Platformy, který podpořil zapojení členů do mezinárodních programů, konkrétně H2020 

EUCLEG a INTERREG ČR – Bavorsko a SR – ČR. Strategickým cílem AVO je přispívat k mezinárodní 

spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu, podpora implementace koncepce Industry 4.0. a růst 

konkurenceschopnosti českých podnikatelských subjektů.  RNDr. Jan Nedělník byl hlavním řešitelem 

projektu OP PIK Internacionalizace platformy Asociace výzkumných organizací – AVO Spolupráce - 

Platformy 1. Výzva (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007165), který vytvořil řadu koncepčních materiálů, 

zejména technologický foreseight, mohl členům připravit úspěšné mezinárodní projekty (H2020, 

INTERREG) a podpořil další rozvoj platformy AVO. 

 

V roce 2020 AVO oslaví 30 let své existence, za kterou se podařilo vykonat velký kus práce, činnost 

Asociace vývojem, v němž se promítaly legislativní, institucionální a další změny systému českého 

výzkumu a vývoje.  AVO bude i nadále navrhovat strategie aplikovaného výzkumu pro podporu 

implementace inovací, zavádění pokročilých technologií průmyslovou modernizaci pro 

implementaci nových technologií I4.0, úspornějších a šetrnějších technologií k přírodním zdrojům a 

vůbec podporu aplikovaného výzkumu v podnikatelských subjektech tak, aby mohl lépe čelit 

výzvám. 
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Metodologie a manažerské shrnutí 

 

Struktura SVA je nastavena tak, že po úvodní části následují jednotlivé široce koncipované oblasti 

pojaté jako globální kapitoly, přičemž každá má svůj cíl a je obecně popsána. 

 

Hlavní náplní výzvy je sumář specifických cílů. Kromě názvu cíle je uveden: 

− Základní informace o stavu aplikovaného výzkumu v ČR – statistické vymezení odvětví 

výzkumu a vývoje; 

− Hlavní problémy a příležitosti pro rozvoj tohoto odvětví; 

− Vymezení témat ke zlepšení podmínek pro rozvoj odvětví, Předpokládaný vývoj, teze, hypotéza 

apod. – kam postoupit, jakým směrem se orientovat, Možnosti mezinárodní VaV spolupráce; 

− Témata vhodná k výzkumu, k vývoji a k inovačním projektům – prostor pro spolupráci 

výzkumné a podnikatelské sféry. Možnost mezinárodní VaV spolupráce; 

 

SVA vznikla postupně na základě několika kroků: 

 

a) Návrhová fáze 

 

SVA vznikala  průběžně v podstatě od roku 2012, kdy byly vytvořeny jednotlivé dokumenty zpracované 

AVO týkající se oblasti aplikovaného výzkumu. Ať už se jednalo o studii potenciálu a faktorů omezujících  

rozvoj aplikovaného výzkumu v ČR (2012), analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní 

politiky výzkumu vývoje a inovací (2012) nebo koncepční návrhy nové metodiky hodnocení VaV (2013). 

V té době se AVO začalo zapojovat do OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK), v rámci kterých 

byla zpracována řada koncepčních materiálů. 

 

b) Koncepce, tvorba a oponentura 

 

Aktualizovaná osnova byla představena v rámci zimního jednání rozšířeného předsednictva AVO 

(2016).  Díky diskusi dospěl tým zpracovatelů ke zformulování základních principů struktury SVA a 

zejména k výraznému tématickému doplnění osnovy SVA – byly definovány další výzvy a specifické cíle. 

 

Od února 2016  začaly pracovat týmy k jednotlivým výzvám, které koordinovali garanti výzev a hlavní 

zpracovatelé SVA. Koncem  března 2016 byl první návrh SVA připraven k projednání na jednání 

předsednictva AVO. Během dubna 2016 proběhla  oponentura, závěrečná diskuse a schválení SVA na 

valném shromáždění AVO. 

 

c) Aktualizace 
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Na projekty OPVK navázal projekt OP PIK, v rámci první výzvy získalo AVO Platformy AVO 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007165. Předkládaná verze tedy vychází z dokumentů zpracovaných 

v tomto projektu, především Technologického foreseightu a souvisejících koncepčních dokumentů. 
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1. Mezinárodní srovnání ČR v regionu Střední Evropy 

 

Globální inovační index poskytuje podrobné metriky o inovační výkonnosti 127 zemí a ekonomik  

po celém světě. Index tvoří 81 ukazatelů, které mapují inovace, politické prostředí, vzdělávání, 

infrastruktury a sofistikovanost podniků. Níže uvedený graf přehledně zobrazuje hodnotu celkového 

inovačního indikátoru zemí Střední Evropy v letech 2017 a srovnání s prvním rokem, za který jsou 

hodnoty k dispozici. 

 

1.1. Hodnocení inovační výkonnosti  

 

Graf 1: Vývoj hodnoty Global Innovation Index  ve vybraných zemích střední Evropy 

 

 
Zdroj:  Vlastní zpracování s využitím údajů  https://www.globalinnovationindex.org 

 

 

Z grafu je jasně patrné velmi dobré postavení ČR, která se podle tohoto indexu umístila hned za 

Německem a Rakouskem. Celkový Indikátor je složen ze sedmi dílčích indikátorů, které se pak dále dělí 

na dílčí ukazatele. V přiložené tabulce jsou zobrazeny hodnoty sedmi hlavních indikátorů  

a vybraných dílčích ukazatelů ve vybraných zemích EU. 

 

Tab.1: Vybrané dílčí ukazatele GII a pořadí  vybraných zemích Střední Evropy 

 

    Rakousko Chorvatsko ČR Německo Maďarsko Itálie Polsko SR Slovinsko 

  Globální index inovace 20 41 24 9 39 29 38 34 32 
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1 Instituce 15 42 30 18 40 38 33 34 22 

2 Lidský kapitál a výzkum 8 47 30 10 42 32 48 53 24 

3 Infrastruktura 16 33 30 20 46 19 41 35 34 

3.1 

Informační a 
komunikační 
technologie 8ICT9 16 33 56 18 60 20 35 63 29 

3.1.1. Přístup k ICT  15 36 38 5 35 33 48 45 26 

3.1.2. Využití ICT 27 37 28 19 55 34 54 30 44 

3.1.3. Vládní online služby 11 33 89 21 57 17 45 95 19 

3.1.4. E-účast 14 25 74 27 89 8 14 80 37 

4 Sofistikovanost trhu 30 88 47 16 91 36 55 67 82 

5 
Sofistikovanost 
obchodu 19 53 26 15 40 35 42 38 30 

5.1 Znalostní pracovníci 17 32 30 12 53 40 39 51 19 

5.2 Inovační propojení 23 89 40 20 76 43 66 34 61 

5.3 Absorbce znalostí 24 70 19 27 18 51 47 60 39 

6 
Znalost a technologické 
výstupy 21 51 14 8 33 26 44 30 43 

6.1 Tvorba znalostí 18 46 14 4 46 31 37 35 45 

6.2 Dopad znalostí 40 60 8 21 22 9 46 11 25 

6.3 Difuze znalostí 29 52 25 15 33 47 58 56 65 

6.3.1 

Příjmy z duševního 
vlastníctví, % celkového 
obchodu 25 38 32 16 13 22 41 75 40 

6.3.2 

High-tech export méně 
re-export, % celkového 
obchodu 22 40 7 13 14 31 25 20 35 

6.3.3 
Export ICT služeb, % 
celkového obchodu 32 45 57 52 58 67 54 80 56 

7 Kreativní výstupy 17 43 25 7 42 33 37 35 23 

7.1 Nehmotný majetek 24 60 22 4 67 27 54 46 17 

7.2 Kreativní zboží a služby 23 17 33 28 25 44 22 14 26 

7.3 Online kreativita 18 42 29 8 31 29 35 64 33 

7.1.1 
Ochranné známky dle 
původu/ HDP 34 47 25 28 63 50 55 30 9 

7.1.2 
Průmyslové návrhy dle 
původu/HDP 15 21 34 6 34 1 n/a 43 n/a 

7.1.3 
ICTs & vytváření 
obchodních modelů 26 74 30 15 49 57 59 40 54 

7.1.4 
ICTs & vytváření 
organizačních modelů 25 60 9 17 59 75 62 31 42 

7.2.1 

Export kreativních a 
kulturních služeb, % 
celkového obchodu 12 6 27 22 25 41 16 34 18 

7.2.3 Globální mediální trh 7 n/a 26 11 30 23 34 n/a n/a 

7.2.4 
Tisk a vydavatelství, % 
celkového obchodu 42 n/a 65 59 73 48 57 86 28 

7.2.5 

Export kreativního 
zboží, % celkového 
obchodu 40 44 4 22 8 19 9 6 45 

 

Legenda: Barevné označené postavení jednotlivých zemí Přední postavení l Slabá stránka 

Zdroj:  Vlastní zpracování s využitím údajů  https://www.globalinnovationindex.org 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ČR se vyskytuje na prvním pořadí v oblasti Sofistikovanosti 

obchodu, zejména v oblasti znalostí a technologických výstupů, tvorby a dopadu znalostí, exportu 

kreativního zboží a vytváření organizačních modelů. Ani v oblasti příjmů z duševního vlastnictví  

a high-tech exportu není postavení ČR vůbec špatné. Slabé stránky více méně souvisí s online 

aktivitami, kde se ČR pohybuje spíše na chvostu sledovaných zemí. 
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1.1. Inovační potenciál regionů 

 

V rámci programu ESPON byl podpořen projekt s KIT Knowledge, Innovation, Territory, jehož cílem bylo 

stanovit inovační strategie, pro podporu inovací a inteligentního růstu. Autoři projektu zařadili územní 

jednotky NUTS2 do jednotlivých skupin podle toho, do jakého typu inovace se podnikatelské jednotky 

na daném území zapojily (produktová, procesní, marketingová apod.; ESPON (2012). 

 

Rozdělení NUTS2  

 

Vnitrostátní údaje (tj. úroveň NUTS0) byly převzaty ze zdrojů EUROSTAT, aby byla zajištěna 

srovnatelnost. Zpracovatelé projektu aproximovali počet inovátorů produktových a procesních 

inovátorů a marketingových a / nebo organizačních na daném území, kdy předpokládali, že 

pravděpodobnost inovace produktů je vyšší v regionech, kde je soustředěno moderní technologické 

odvětví (elektrotechnika, elektronika) a kde jsou podniky aktivní ve výzkumu a vývoji, inovace procesů 

v regionech s převahou výrobních odvětví; inovace produktů a procesů v regionech, kde jsou jak 

pokročilá odvětví, kde je realizován VaV a region vykazuje vyšší podíl zaměstnanců na pozicích 

manažerů a technických pracovníků. Marketingové a manažerské inovace lze očekávat v regionech 

orientovaných na služby s vyšším podílem zaměstnanců na pozicích managementu. 

 

Autoři došli k závěru, že odlišné faktory posilují realizaci a aplikaci nových znalostí a faktory, které 

stimulují inovace. Konkrétně společnosti a jednotlivci, kteří vynaleznou něco nového, nutně nemusí 

být lídry v inovacích nebo v aplikaci nových technologií (což se stalo už dříve v historii, např. fax byl 

vynalezen v Německu, ale komerčně úspěšný produkt z něj vytvořili Japonci). Na základě tohoto zjištění 

tedy autoři dochází k závěru, že je potřeba vytvořit specifické inovační politiky pro každou oblast. 

 

Klasifikace regionů 

 

Autoři identifikovali tyto oblasti v rámci EU: 

 

1) Vědecká základna Evropy - charakterizovaná robustními znalostmi a regiony produkujícími 

inovace, specializované na univerzální technologie, s vysokou aplikovatelností; regiony  

s vysokou koncentrací VaV. Ve smyslu regionálních předpokladů pro vytváření místních 

znalostí a získávání znalostí z jiných regionů, tato skupina regionů vykazuje vysokou úroveň 

vědeckého kapitálu (tj. podíl vynálezců v populaci), vysoce vzdělané obyvatelstvo (tj. podíl 

obyvatelstva s terciárním vzděláním), vysokou přístupnost a schopnost regionu interpretovat  

a využívat externí znalosti (zaměřené na míru vytváření sítí, hodnoceno jako podíl  

5. Rámcového programu EU na jednoho obyvatele); Tyto regiony se většinou nacházejí  

v Německu, Vídni, Bruselu a Syddanmarku v Dánsku. 
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2) Oblast aplikace vědy - tvoří silné regiony produkující znalosti, které disponují vysokým 

stupněm znalostí a v tomto jsou podobné regionům první skupiny, také v této oblasti je aktivita 

ve výzkumu a vývoji vysoká, nicméně menší, než v první skupině zemí. Tyto oblasti se většinou 

nachází v severní střední Evropě, konkrétně v Rakousku, Belgii, Lucembursku, Francii (tj. Paříž), 

Německu, Irsku (Dublin) Dánsku, Finsku s některými pozoruhodnými výjimkami ve střední 

Evropě, jako je Praha, Kypr a Estonsko, na jihu, jako je Lisboa a Attiki. 

 

3) Oblast inteligentního technologického využití – zahrnuje regiony s vysokou mírou inovace 

produktů, nicméně s omezeným stupněm aplikované vědy. Pro tyto oblasti je charakteristická 

vysoká kreativita, která umožňuje překládat vnější znalosti z oblasti vědy a aplikovaných věd 

do inovací. Aktivita ve výzkumu a vývoji je nižší než v prvních dvou příkladech, regionální 

předpoklady pro vytváření a získávání znalostí nejsou tak koncentrované jako v předchozích 

dvou typech. Tyto regiony vykazují vysokou úroveň vědeckého a vysoce vzdělaného lidského 

kapitálu a tvořivosti a mají velmi dobré podmínky pro podnikání. Tyto regiony vykazují vysoký 

potenciál tvorby inovací a jejich získávání z jiných regionů. Tato skupina regionů zahrnuje 

většinu aglomerací jako je oblast severní části Španělska a Madridu, severní Itálie, 

Francouzských alpských regionů, Nizozemska, České republiky, Švédska a Velké Británie. 

 

4) Inteligentní a tvůrčí oblast se vyznačuje nízkým stupněm místních aplikovaných znalostí, 

některých vnitřních inovačních schopností, vysokým stupněm místních kompetencí. To 

naznačuje, že zdrojem významné inovační aktivity jsou taktní znalosti. Regiony patřící do této 

skupiny lze charakterizovat, jako tvořivé a přitažlivé absorbovat a přizpůsobit si inovace 

místním podmínkám. Tyto oblasti se nacházejí převážně v České republice a ve 

Středomořských zemích (tj. většina ze španělských regionů, střední Itálie, Řecko, Portugalsko), 

na Slovensku, v Polsku, několik regionů v severní Evropě, Finsku a Spojeném království. 

 

5) Oblast s omezenou inovační schopností vykazující nízké znalosti, avšak vysokou atraktivitu a 

inovační potenciál. Do těchto regionů patří všechny regiony v Bulharsku a Maďarsku, Lotyšsku, 

Maltě, několika regionů v Polsku, Rumunsku a na Slovensku, ale také v jižní Itálii. 

 

Zpracovatelé studie ESPON (2012) došli k závěrům, že potenciál investic ve výši 3% HDP EU, které by 

měly být investovány do výzkumu, vývoje a inovací je potřeba posuzovat v regionálních souvislostech, 

zejména z těchto důvodů: 

 

▪ v zájmu dosažení významného dopadu na výzkum a vývoj ve vztahu k HDP musí být  

v regionu k dispozici kritický objem výdajů na výzkum a vývoj a to neplatí ve většině regionů  

v Evropě. Navíc také v těch oblastech, kde se vyvíjejí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, musí 

být nové prostředky na výzkum a vývoj zaměřeny na nové oblasti, aby se zabránilo snižování 

výnosů z výdajů na výzkum a vývoj; 

 

▪ obdobně formální znalosti ve formě výzkumu a vývoje a patentů vytvářejí inovace pouze  

v těch oblastech, které registrují kritický objem tohoto druhu znalostí; 

 



Strategická výzkumná agenda  
 

 

 
    www.avo.cz  

▪ lidský kapitál, myšlený z hlediska vysoce vzdělaného obyvatelstva, vyžaduje kritickou masu  

k vytvoření nových poznatků (patentů). Bez ohledu na klesající výnosy spojené s těmito 

znalostními vstupy je však pružnost nových znalostí pro lidský kapitál vyšší než výdaje  

na výzkum a vývoj. To nám připomíná, že výdaje na výzkum a vývoj jsou příliš úzké politické 

nástroje pro posílení tvorby znalostí; 

 

▪ výdaje na výzkum a vývoj samy o sobě nezaručují vysokou úroveň účinnosti při tvorbě nových 

poznatků; jedná se spíše o účinnou kombinaci různých vstupů znalostí, které zaručují vysokou 

úroveň účinnosti ve vytváření znalostí; 

 

▪ externí znalosti (v podobě přitažlivosti vynálezců a spolupráce vědeckých výzkumů) přispívají 

k vytváření místních znalostí v regionech, ve kterých je již vysoká úroveň znalostí. Myšlenka, že 

výdaje na výzkum a vývoj a generování znalostí obecně způsobují přelévání  

do sousedních regionů, není tak zřejmá, protože neexistuje určitá míra vnímavosti k využívání 

externích znalostí. 

 

 

1.2. Rozvoj sociálního prostředí   

 

Social Progres Index (SPI) je souhrnný ukazatel sociálních a environmentálních hodnot, který zachycuje 

tři rozměry společenského pokroku: základní lidské potřeby, základy pohody a příležitost. Index 

sociálního pokroku z roku 2017 obsahuje údaje ze 128 zemí o 50 ukazatelích. Postavení ČR v rámci 

Střední Evropy ukazuje následující tabulka.  

 

Tab.2:. Souhrnný ukazatel a dílčí ukazatele zemí střední Evropy 
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Rakousko 87,98 95,72 89,56 78,64 99,53 100 90,15 93,22 98 90,7 78,77 90,78 93,93 84,41 73,76 62,47 
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Zdroj:  Vlastní zpracování podle hodnot https://www.socialprogressindex.com/  

 

Z tabulky je jasně patrné, že v oblastech, které se dotýkají základních lidských potřeb, se ČR řadí spíše 

k Německu a Rakousku, zatímco v případě přístupu k pokročilému vzdělání, ČR poněkud zaostává a 

řadí se spíše ke státům V4. 

 

 

2.  Základní informace o stavu aplikovaného výzkumu v ČR 

 

2.1.  Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR  

 

Podpora inovací prostřednictvím aplikovaného VaV může mít několik podob. Přímá podpora 

aplikovaného VaV má principiálně podobu institucionální a účelovou. Institucionální podpora je určena 

pouze institucím, splňujícím striktně v zákoně stanovené podmínky, zejména:  

− hlavní činností instituce jsou VaV;  

− případný zisk musí být užit výlučně k podpoře hlavní činnosti;  

− k výsledkům VaV, které instituce vyprodukuje, nesmí mít přednostní přístup žádný externí 

subjekt.  

 

Tyto podmínky splňují veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, mezi příjemci institucionální 

podpory je však i několik soukromě vlastněných firem, zaměřených na VaV.  

 

Účelová podpora se uskutečňuje převážně prostřednictvím programů na podporu VaV, kde se o ni 

ucházejí formou veřejné soutěže všechny oprávněné subjekty. Pro oblast průmyslu mají klíčovou úlohu 

programy vypisované Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy a Technologickou agenturou ČR. Vedle nich jsou poskytovateli podpory aplikovaného VaV 

i další subjekty – ministerstva vnitra, kultury, zdravotnictví a zemědělství; základní výzkum je 

podporován formou grantů poskytovaných Grantovou agenturou ČR. 

Chorvatsko 78,04 91,8 82,26 60,06 99,37 98,77 85,82 83,26 97,83 81,32 69,73 80,13 73,88 64,95 45,36 56,05 

Česká 
republika 

84,22 95,5 85 72,15 99,39 99,71 89,98 92,92 98,79 88,67 72,24 80,3 86,91 76,5 57,86 67,33 

Německo 88,5 94,46 89,78 81,26 99,36 99,75 89,03 89,71 97,85 91,06 78,62 91,6 92,75 84,83 73,64 73,84 

Maďarsko 77,32 90,06 80,67 61,22 99,16 98,9 80,45 81,75 98,3 82,03 62,64 79,71 63,72 65,9 50,96 64,32 

Itálie 82,62 89,1 88,3 70,46 99,5 99,84 84,94 72,1 98,99 79,81 84,81 89,58 79,67 66,14 63,66 72,38 

Polsko 79,65 90,69 81,48 66,8 99,23 97,15 78,71 87,65 97,53 82,37 67,12 78,88 79,59 73,44 50,38 63,76 

Slovensko 80,22 93,22 83,87 63,56 98,95 99,02 86,09 88,84 96,4 88,99 69,79 80,31 78,48 68,67 50,02 57,04 

Slovinsko 84,32 94,05 86,04 72,87 99,41 99,15 84,84 92,81 99,36 84,35 76,31 84,15 79,87 80,85 63,76 67 

https://www.socialprogressindex.com/
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2.2. Statistické údaje a počet pracovišť 

 

Všechny právnické a fyzické osoby provádějící na základě dostupných informací výzkum a vývoj (dále 

jen VaV) na území ČR jako svoji předpokládanou hlavní nebo vedlejší ekonomickou činnost bez ohledu 

na počet zaměstnanců, sektor nebo odvětví, ve kterém působí, jsou ČSÚ každoročně obesílány 

výkazem VTR 5-01. Podívejme se na základě tohoto šetření uskutečněného v roce 2018, jaká jsou 

některá nová zjištění o výdajích na VaV v podnikatelském sektoru za rok 2017.  

Podnikatelský sektor vykazuje mezi sledovanými sektory, v nichž je prováděn VaV v ČR, dlouhodobě 

největší počet pracovišť VaV, počet zaměstnanců VaV i výši výdajů vynaloženou na VaV. V roce 2017 

byl dokonce zaznamenán historicky největší počet podnikatelských subjektů provádějících VaV na 

území ČR. Celkem jich bylo 2 601, z nich zhruba 3/4 tvořily domácí podniky, zahraničního vlastníka měla 

téměř 1/4 podniků. 

 

Tab. 3.  Počet subjektů provádějících VaV na území ČR v roce 2017 

 
 

/Zdroj: ČSÚ – Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2017 

Pozn.: V případě, že je VaV prováděn ve sledovaných subjektech na více než jednom pracovišti, jsou 

zpravodajskými jednotkami šetření jejich jednotlivá výzkumná a vývojová pracoviště. 

 

Na VaV v podnicích se v roce 2017 na území ČR vynaložilo celkem 56,8 mld. Kč, z toho činily vlastní 

podnikové výdaje 51,4 mld. Kč (90,6 %). Podpora z tuzemských veřejných zdrojů se těsně blížila 4 mld. 

Kč a podpora z veřejných zahraničních zdrojů dosahovala cca 1,3 mld. Kč. Podnikové výdaje směřující 



OP PIK – Spolupráce Platformy – Platforma AVO 

QUALITY l ENTERPRISE l INNOVATIONS                                                                                                                         str. 16   
 

do VaV v jiných sektorech činily zhruba 2,4 mld. Kč. Pokud jde o trendy, je nutno poukázat zejména na 

pokračující růst výdajů na podnikový VaV financovaný z vlastních zdrojů, který probíhá od roku 2009. 

V roce 2017 nárůst celkových výdajů na podnikový VaV dosáhl pak v souvislosti s oživením podpory 

z veřejných zdrojů dokonce cca 16 %. Celkové výdaje na podnikový VaV představovaly více než 60% 

podíl na celkových výdajích na VaV v ČR. Z podnikatelských zdrojů bylo financováno cca 60 % 

z celkových výdajů na VaV v ČR. Odpovídá to tak situaci ve většině členských zemí EU, kdy 

podnikatelský sektor je sektorem s nejvyššími výdaji na VaV.   

 

Tab. 4. Financování výdajů na VaV v podnikatelském sektoru (v mil. Kč, běžné ceny) 

Podnikatelský 
sektor  
provádění VaV 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Podnikatelské 
zdroje  

24 

524 

24 444 23 

247 

24 840 27 

852 

31 

373 

35 

276 

40 

619 

42 

340 

45 

343 

51 

439 

Veřejné zdroje   4 

263 

 4 239  4 

833 

 5 145  6 

282 

 6 

841 

 6 

206 

 6 

342 

 5 

782 

 3 

600 

 5 

327 

Celkové výdaje 28 

787 

28 683 28 

080 

29 985 34 

134 

38 

214 

41 

482 

46 

961 

48 

122 

48 

943 

56 

766 

Podíl 
podnikatelských 
zdrojů v %  

85, 2 85,2 82,8 82,8 81,2 82,1 85,0 86,5 88,0 92,7 90,6 

 Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Graf. 2.  VaV v podnikatelském sektoru – základní ukazatele 

 

Nejvíce se na růstu výdajů na VaV v podnikatelském sektoru podílejí podniky pod zahraniční kontrolou, 

jejichž výdaje na VaV rostou nejrychleji. V roce 2017 tvořily v tomto sektoru již 70 % podnikových 

výdajů na VaV a cca 40 % celkových výdajů na VaV na území ČR. Soukromé domácí podniky, jichž je 

početně zhruba třikrát více než podniků pod zahraniční kontrolou (ale z necelé poloviny je tento 

segment tvořen malými podniky), dosáhly v roce 2017 asi 28% podílu na podnikových výdajích na VaV 
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v podnikatelském sektoru. Pokud jde o soukromé domácí podniky, zhruba 82 % jejich výdajů na VaV 

bylo financováno z podnikatelských zdrojů a přibližně 15 % z veřejných domácích zdrojů. V případě 

podniků pod zahraniční kontrolou zaujímají podnikatelské zdroje 98% podíl jejich výdajů na VaV. 

Nejvíce český stát přispěl soukromým domácím MSP. Podniky pod zahraniční kontrolou získaly asi 0,5 

mld. Kč z domácích veřejných zdrojů. Na zřeteli je však třeba mít, že tyto podniky se orientují především 

na využití nepřímé podpory VaV (na daňové odpočty na VaV). V roce 2017 došlo po poklesu 

v předchozím roce opět k nárůstu podpory podnikového VaV ze zahraničních veřejných zdrojů 

(„evropské peníze“), ale absolutně i relativně ve srovnání s lety 2014 a 2015 to bylo méně. Obdobně 

jako v případě veřejných domácích zdrojů, čerpají veřejnou zahraniční podporu ve větší míře podniky 

domácí než zahraniční.  

 

Pokud jde o členění celkových výdajů na VaV v podnikatelském sektoru podle velikosti podniků, nejvíce 

prostředků bylo vynaloženo ve velkých podnicích s 250 a více zaměstnanci (70,8 %). Střední podniky se 

podílely na těchto výdajích 20,8 % a malé podniky 8,4 %. Na co nutno ale především v tomto kontextu 

upozornit je, že mezi soukromými domácími podniky výrazně převažují podniky s nízkými výdaji na 

VaV, což je ovlivněno i velikostí těchto jednotlivých podniků (převažují malé podniky s méně než 50 

zaměstnanci). Více než 80 % soukromých domácích podniků vynaložilo v roce 2017 na VaV méně než 

10 mil. Kč, méně než 1 mil. Kč to bylo dokonce u 26 %. Mezi zahraničními podniky jsou ve větší míře 

zastoupeny podniky s vysokými výdaji na VaV, nejčastěji zde jde o velké podniky s více než 250 

zaměstnanci (60 z nich investuje do VaV více než 100 mil. Kč).  

 

Tab. 5. Pracoviště VaV v podnikatelském sektoru podle výše výdajů na VaV (v roce 2017) 
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            Zdroj: ČSÚ – Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2017 

Z hlediska druhového členění podnikových výdajů na VaV připadá 52 % na mzdy, které jsou také 

nejrychleji rostoucí výdajovou položkou podniků na VaV. Podle šetření ČSÚ se od roku 2013 zvýšily o 

10 mld. Kč na stávajících 29,7 mld. Kč. Nejvíce prostředků na mzdy pracovníků VaV se vynakládá v 

zahraničních podnicích (cca 66 % z celého podnikatelského sektoru). Podle údajů ČSÚ to pak za osobu 

(FTE) na rok bylo v roce 2017 zhruba 900 tis. Kč, přičemž v soukromých domácích podnicích necelých 

600 tis. Kč. Investiční výdaje v daném roce tvořily jen 9 % výdajů na VaV v podnikatelském sektoru (5,2 

mld Kč) a podle šetření ČSÚ poklesl tak jejich podíl na podnikových výdajích na VaV za posledních 5 let 

zhruba o polovinu. 

 

V regionálním srovnání výdajů na VaV v podnikatelském sektoru jsou dlouhodobě nejvýznamnějšími 

kraji Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj. Ve všech těchto krajích dominují pak ve výši těchto výdajů 

podniky pod zahraniční kontrolou (v Praze to bylo 64 % výdajů podnikatelského sektoru, ve 

Středočeském i Jihomoravském kraji více než 70 %). V Praze i Jihomoravském kraji více než jedna 

třetina vynaložených prostředků směřovala do VaV v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. Pro Středočeský kraj nadále platí, že nadpoloviční podíl výdajů na podnikový VaV připadá 

na automobilový průmysl. 

                     

Graf 3. Výdaje na VaV podle sektorů provádění (v roce 2017) 

 

            

Malé a střední podniky (dále jen “MSP”) disponují menší kapacitou, kterou mohou věnovat 

transformaci, je pro obtížnější zapojit se výzkumných projektů a získat potřebné znalosti (Isaa et al., 

2017), proto je klíčová podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskými subjekty 

a posilování přenosu znalostí, zlepšení kompetencí a vývoji nových přístupů a produktů. 

 

Mnoha MSP chybí provozní zisk a zdroje potřebné pro zvyšování výkonnosti, většina z nich si 

uvědomuje, že budoucnost závisí na schopnosti nabízet inovativní produkty a služby, nové obchodní 

modely a na schopnosti identifikovat nové obchodní možnosti diverzifikace do různých obchodních a 

průmyslových odvětví odvětví.   
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2.3. Veřejná přímá a nepřímá podpora VaV 

 

Veřejná podpora výzkumu a vývoje může mít svou přímou a nepřímou podobu. Přímá veřejná podpora 

výzkumu a vývoje v dané zemi představuje poskytnutí (výdaj) veřejných (státních) finančních 

prostředků za účelem podpory rozvíjení těchto činností, a to ve formě institucionální podpory, účelové 

podpory grantových a programových projektů, podpory velkých infrastruktur, podpory mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji a v případě členských zemí EU i ve formě spolufinancování operačních 

programů ve výzkumu a vývoji. Jako její výhody jsou většinou označovány možnosti zaměření podpory 

na předem definované cíle, podpora koncepčního dlouhodobého rozvoje výzkumných organizací, 

apod.  

 

Nevýhody přímé veřejné podpory výzkumu a vývoje spočívají pak právě v jejím selektivním přístupu 

ovlivněném často i subjektivními a skupinovými zájmy, ve vysokých nákladech spojených s 

administrací, hodnocením a kontrolou projektů, apod. 

 

Nepřímá veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje ze strany státu může existovat ve formě daňových 

pobídek a úlev, urychleného odpisování, zvýhodněných úvěrů, podpory rizikového kapitálu, apod. 

Zvýšená pozornost této nepřímé podpoře v posledních letech má svou motivaci především v těchto 

skutečnostech. V konkurenčním kontextu globalizované ekonomiky narůstá význam a potřeba vyšších 

investic podnikatelské sféry do výzkumu a vývoje. EU již v Lisabonské strategii a nyní ve strategii Evropa 

2020 zdůraznila i s ohledem právě na určité zaostávání Evropy za USA v intenzitě podnikových výdajů 

na výzkum a vývoj potřebu tvorby vládních politik orientovaných na stimulaci podnikatelských subjektů 

k vyššímu vynakládání prostředků do této oblasti. Nedostačující investice podnikatelské sféry do 

výzkumu a vývoje jsou nyní dokonce naléhavou celoevropskou otázkou. Úloha státu v daných 

souvislostech je spatřována v tvorbě podnětů a podmínek, které by činily investice do výzkumu a 

vývoje pro podnikatelské subjekty zajímavějšími a atraktivnějšími. Zejména stimulační účinek 

přímých daní je v posledních letech ve světě a v EU často spojován s oblastí podnikových výdajů na 

výzkum a vývoj. Nejde však jen o daňové a další nástroje nepřímé finanční podpory, ale k danému 

účelu lze využít i některé nástroje přímého financování. V případě nástrojů přímého financování jde 

zejména o účelové financování programových projektů v oblasti aplikovaného a průmyslového 

výzkumu (k zabezpečení strategických výzkumných priorit národní politiky i regionálních politik 

výzkumu a vývoje), které se realizuje formou spolufinancování státu a soukromého sektoru. Tato již 

poměrně rozšířená forma spolufinancování by neměla jen přitahovat soukromý kapitál k podpoře 

výzkumu, ale současně i vytvářet předpoklady pro potřebnou praktickou realizaci a komercializaci 

výsledků výzkumu a vývoje. Stát dává trhu signály o svých prioritách a rizicích, jež je ochoten financovat 

a u soukromého kapitálu, který je nucen podílet se na financování projektu obvykle alespoň z 50 %, lze 

předpokládat vyšší odpovědnost při výběru tématu projektu s ohledem na skutečné potřeby, 

dosažitelné výsledky řešení i ekonomickou efektivnost a vůbec celkově vyšší snahu o realizaci a 

komercializaci dosažených výzkumných výsledků. Přitom využití nástrojů jak přímé tak nepřímé 
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finanční podpory a opatření s nimi spojených směřuje často k podpoře malého a středního podnikání 

a regionálního rozvoje a kombinuje se s další podporou poskytovanou v těchto oblastech. 

 

2.3.1. Výhody nepřímé  veřejné  podpory  VaV 

 

Výhody nepřímé veřejné podpory výzkumu a vývoje (zejména formou daňových pobídek a úlev) 

spočívají především v tom, že: 

 

− při jejím možném plošném uplatnění nedochází k narušení konkurenčního prostředí (rovné a 

stejné podmínky pro všechny – možnost využití za daných okolností všemi podnikatelskými 

subjekty); 

− umožňuje povzbuzovat a stimulovat investice do výzkumu, vývoje a inovací v celé šíři 

podnikatelského sektoru; zvláště je to účinné v zemi s chudou inovační tradicí nebo v zemi, kdy 

v dané situaci neodpovídá její inovační výkonnost potřebám ekonomiky; 

− její uplatnění povede k vyšší objektivitě a pružnosti tržní alokace prostředků ponechané na 

firmách, zejména k orientaci jejich investic do výzkumu a vývoje v oblasti 

konkurenceschopných technologií a odvětví (s minimem zásahů do trhu); podnikatelské 

subjekty (obchodní společnosti) mají plnou možnost volby vlastních výzkumných a inovačních 

priorit při při očekávané efektivní alokaci jimi vynakládaných prostředků (podnikatelský 

subjekt je obvykle umisťuje způsobem zajišťujícím mu jejich maximální návratnost); 

− představuje většinou z hlediska správy menší administrativní a nákladovou náročnost ve 

srovnání s nástroji přímého financování (např. odpadají administrativní náklady spojené s 

podáním žádosti o dotaci, jejím prověřováním, schvalováním, kontrolou plnění, náklady dané 

případnými oboustrannými protichůdnými toky prostředků při přímém financování, náklady 

spojené s vytvořením nových vládních či jiných veřejnoprávních institucí a agentur, atd.); 

− snižuje nejistoty a vytváří určitou stabilitu pro podniky při financování výzkumu (podniky vědí 

předem, s čím mohou za daných podmínek počítat, mají určitou právní jistotu, přirozeně pokud 

v dané zemi existuje např. jistá stabilita daňové legislativy); současně je plnění daňových 

povinností více pod veřejnou kontrolou; 

− stimuluje širší obecný zájem o financování výzkumu (možnost rozšíření zdrojů financování – 

sponzoři). 

 

2.3.2. Nevýhody nepřímé  veřejné  podpory  VaV 

 

Nevýhody nepřímé veřejné podpory výzkumu a vývoje, zejména pokud jde o daňové pobídky a úlevy, 

jsou pak zvláště v tom, že: 

 

− dochází obvykle k vytváření složitější daňové legislativy, poskytování daňové podpory 

komplikuje daňovou legislativu ve smyslu jejího vzdalování od standardních požadavků 

jednoduchosti, transparentnosti a neutrality daní; 

− tvorba účinných daňových schémat podpory je poměrně náročnou komplexní záležitostí; 
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− predikce celkových dopadů na očekávané daňové příjmy (dopadů na státní rozpočet) jsou 

mnohdy obtížné; fiskální stabilita může být proto i jen předstíraná; 

− používaná plošnost podpory neumožňuje jednoznačně směřovat prostředky cíleně a adresně 

na výzkumná řešení stanovených celospolečensky klíčových témat; 

− možnost jejího využití nereflektuje často na naléhavost potřeby podpory výzkumu a vývoje v 

daném případě; realizovat tuto podporu lze většinou jen tam, kde vzniká daňová povinnost, 

resp. je dosahován kladný hospodářský výsledek (nutná vazba na zisk je často problémem 

jejího využití pro malé a střední podniky); 

− existuje určité riziko jejího zneužití (zejména v případě nepřesných formulací v daňové 

legislativě a nedostatečných vazeb na účetnictví, značnou pozornost je nutno věnovat 

přesnému vymezení výzkumných a vývojových aktivit a nákladů na výzkum a vývoj). 

 

V současné době nejvíce rozšířenými nástroji nepřímé podpory výzkumu a vývoje v podnikatelském 

sektoru ve vyspělých ekonomikách jsou daňové pobídky a úlevy. Pro cíle a záměry jejich využití zejména 

platí: 

 

− Daňové pobídky jsou obvykle přijímány s cílem stimulovat podnikatelské subjekty k vyššímu 

vynakládání prostředků na výzkum a vývoj. Očekává se od nich, že přispějí k vytvoření 

lákavějšího a atraktivnějšího prostředí pro investice do výzkumu a vývoje a k všeobecnému 

proinovačnímu klimatu s konečným efektem růstu konkurenceschopnosti podniků a v 

důsledku toho i růstu národní ekonomiky. 

− Daňové pobídky jsou často charakterizovány jako jistý odraz cílů typu „méně státu, více trhu“. 

Jejich použití nevyžaduje sice zakládání nových vládních či jiných veřejnoprávních institucí, ale 

na druhé straně jejich spojení s liberálními koncepcemi není jednoznačně prokazatelné. 

Daňová opatření na podporu výzkumu a vývoje použily a nadále používají vlády jak v poměrně 

liberálních ekonomikách, tak v ekonomikách s významnou rolí státu. Lze se s nimi setkat v 

zemích s různými modely hospodářské, rozpočtové, výzkumné a inovační politiky. 

− Daňové a jiné nástroje nepřímé podpory jsou využívány v souladu s uznávanou vyšší 

objektivitou tržního hodnocení alokace prostředků ve srovnání s možnými riziky subjektivních 

vlivů a zájmů v systémech přímého financování a hodnocení projektů (např. ze strany vládních 

úředníků či v důsledku ustálených spojení určitých skupin členů hodnotících komisí, převahy 

hodnotitelů z akademického prostředí či jiných institucí apod.). Daňové úlevy představují 

vlastně striktně stanovená pravidla hry, do kterých dále již nevstupují žádná výběrová řízení se 

subjektivními faktory. 

− Daňové úlevy často kompenzují nepříznivé dopady na výzkum a vývoj v situaci relativně 

vysokých daní. Obvykle se též předpokládalo, že v zemích, kde daňové sazby tvořící celkové 

rámcové podmínky pro rozvoj a investice jsou relativně nízké, se daňové úlevy používají spíše 

výjimečně. Nyní se však stále více ukazuje, že snížení celkové daňové zátěže nemusí ještě plně 

stimulovat sofistikované výroby založené na výsledcích výzkumu a vývoje. Pozornost daňovým 

úlevám pro investice do výzkumu a vývoje v posledních letech narůstá tak tedy i v situaci 
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dlouhodobého trendu poklesu sazeb daní z příjmů právnických osob, ke kterému dochází ve 

většině zemí. Zatímco v prvé polovině 90. let byly různé daňové pobídky pro výzkum a vývoj 

využívány ve 12 zemích OECD, nyní je to ve více než 20 zemích OECD a ve většině členských 

zemí EU. 

 

V praxi se již plně ověřeným přístupem vládní (státní) výzkumné a inovační politiky v zemích EU či OECD 

stala podle potřeby zvolená a utvářená určitá kombinace přímých a nepřímých forem podpory 

výzkumu a vývoje. Kombinace (mix) různých nástrojů je vhodný přístup, neboť samotným jednotlivým 

nástrojem nemůže být zajištěna celá škála podnětů. Přitom je nutno, aby používané nástroje byly 

nákladově účinné a neměly vytěsňovací efekty při vzájemném působení s ostatními nástroji. Účelná 

kombinace nástrojů se též nutně liší v závislosti na dané ekonomice a společnosti a může se měnit i v 

průběhu času. 

 

2.3.3. Daňové systémy a nástroje  podpory  VaV 

 

V kontextu vytvořených daňových systémů v jednotlivých zemích a současných tendencí v oblasti 

daňové legislativy je nutno posuzovat i existující a přijímané daňové pobídky a úlevy pro výzkum a 

vývoj. V prvé řadě musíme mít na zřeteli, že vývoj národních daňových systémů probíhal v podmínkách 

odlišných kulturně historických tradic v jednotlivých zemích a stal se výrazem suverenity národních 

států. Během tohoto vývoje se formovala i různá terminologie a různé techniky výpočtu jednotlivých 

daní. V posledních desetiletích nové impulsy do tohoto vývoje daňové problematiky přinesly 

globalizační tendence spojené s výrazným růstem mezinárodního obchodu, rostoucím vlivem 

nadnárodních společností s dceřinými společnostmi v různých zemích a zvyšujícím se pohybem kapitálu 

a osob mezi jednotlivými zeměmi. Do popředí pozornosti se tak mnohem více dostávají konkurenční 

silné a slabé stránky jednotlivých národních daňových systémů, ale též otázky dvojího zdanění nebo 

možných daňových úniků s nepříznivým dopadem na příjmy státního rozpočtu. Vedle daňové 

konkurence jsou tudíž stále více nastolovány i otázky daňové spolupráce vedoucí ke sbližování 

daňových systémů jednotlivých zemí, zvláště pak v případě integračních seskupení jako EU. 

 

V podmínkách globalizované ekonomiky jsou daňové systémy stále výrazněji posuzovány se zřetelem 

k vytvářenému podnikatelskému prostředí. Daňové systémy jsou jedním z nejdůležitějších faktorů 

ovlivňujících podnikatelské prostředí dané ekonomiky, což potvrzují i různé průzkumy, v nichž dopady 

daní jsou podnikatelskými subjekty vnímány velmi výrazně. Účinný daňový systém by tak neměl jen 

zajistit dostatečné příjmy státního rozpočtu, ale měl by stimulovat k investicím a vůbec k podnikání, 

podpořit konkurenceschopnost a hospodářský růst dané ekonomiky. Takový daňový systém nemůže 

být však podřízen jen cíli konkurovat jiným zemím nízkými daněmi, ale k podstatným hlediskům v 

mezinárodním srovnání patří také, zda daňová pravidla nejsou příliš komplikovaná a nestabilní, zda 

nedochází k nejednoznačnému výkladu daňových předpisů finančními úřady, a v neposlední řadě jde i 

o výši odvodového zatížení nákladů práce (příspěvky na sociální pojištění) /viz každoroční srovnávací 

studie Světové banky Doing Business. 

 

Z hlediska daňové teorie a politiky v mezinárodních souvislostech se také hovoří o daňové spolupráci 

a daňové konkurenci. U mezinárodní daňové spolupráce, která úzce souvisí s procesy globalizace a 
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integrace, se rozlišují v podstatě tři formy: daňová koordinace, daňová aproximace a daňová 

harmonizace. Daňová koordinace mezi zeměmi se zaměřuje na vzájemnou informovanost o daňových 

změnách, na zamezení daňových úniků a na předcházení dvojímu zdanění. Daňová aproximace 

představuje takovou situaci, kdy jednotlivé země se v rámci vzájemné spolupráce snaží o přibližování 

svých daňových systémů. Nejvyšší formou mezinárodní daňové spolupráce je pak daňová harmonizace, 

která může probíhat ve třech fázích. První fází je určení harmonizované daně spolupracujícími zeměmi. 

Poté v další fázi by měl být harmonizován daňový základ, tedy měl by být stanoven jednotný způsob, 

jak určit daňový základ. Konečně poslední, třetí fázi je samotná harmonizace daňové sazby, čili 

spolupracující země by se měly dohodnout na její výši. Mezi členskými státy EU bylo již dosaženo určité 

shody a souladu, pokud jde o vzájemné poskytování daňových informací, zamezování dvojího zdanění 

a boj proti tzv. daňovým rájům. Orgány EU byla dále vytyčena snaha o daňovou harmonizaci a 

koordinaci jako jeden z jejích fiskálních cílů. Daňová politika nespadá sice do společných politik, ale EU 

se snaží harmonizovat především ty daně, které napomáhají fungování vnitřního trhu. Určitá 

harmonizace probíhá již v oblasti nepřímých daní (daň z přidané hodnoty, spotřební daně). Naopak v 

oblasti přímých daní, s kterými jsou nejvíce provázány daňové pobídky a úlevy pro výzkum a vývoj, 

harmonizační proces zcela stagnuje a ukazuje se spíše jako nereálný. 

 

Daňové pobídky a úlevy na podporu výzkumu a vývoje začaly být široce využívány v řadě zemí včetně 

členských zemí EU především s cílem povzbudit investory nebo společnosti k investicím do výzkumu a 

vývoje nebo k založení a vzniku nových technologicky orientovaných společností, a to zvláště cestou 

daňových dobropisů (tax credit), odčitatelných položek od základu daně nebo nižšími daňovými 

sazbami. S jejich využitím ve světě se přitom setkáváme v zemích s různými modely politiky. Ve 

vyspělých ekonomikách jsou daňové úlevy zaměřené na podporu výzkumu a vývoje uplatňovány 

zejména v těchto formách: 

 

− tax credit (daňový dobropis, sleva na dani), 

− odpočty (položky odčitatelné) od základu daně, 

− odklady platby daně. 

 

Dále se pak například využívá: 

− odpisová politika (urychlené odpisování), 

− různé speciální daňové pobídky (cílené na vytváření nových pracovních příležitostí ve výzkumu 

a vývoji, na podporu zavádění a využívání špičkových technologií zejména ve středních a 

malých podnicích apod.), 

− daňová podpora rizikového kapitálu, 

− snížení odvodů sociálního pojištění zaměstnavatele za výzkumné a vývojové pracovníky. 

 

Různé daňové pobídky a úlevy na výzkum a vývoj (vedle jeho přímé finanční podpory) využívá v 

současné době většina členských zemí EU (viz např. Belgie, Dánsko, Česká republika, Irsko, Itálie, 

Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Velká Británie ad.). Zavedení daňové 
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stimulace výzkumu a vývoje je podporováno i v Německu a opětné zavedení se uvažuje i ve Finsku. Z 

mimoevropských vyspělých zemí OECD využívají nepřímou finanční (daňovou) podporu výzkumu a 

vývoje také USA, Kanada, Jižní Korea, Japonsko či Austrálie. S daňovými úlevami se lze nyní setkat 

rovněž v Číně a Indii. 

 

2.4. Legislativní podmínky EU 

 

2.4.1. Hospodářská a nehospodářské činnost 

 

Výzkumné organizace musí respektovat povolenou míru hospodářské a nehospodářské činnost. 

Existují nejasnosti ohleně  zařazení konzultační, poradenské a odborné služby poskytované výzkumnou 

organizací – zda jsou či nejsou považovány za součást procesu přenosu znalostí a tedy nehospodářské 

činnost. 

 

Podle EK je možné, aby tyto konzultační, poradenské a odborné služby odkazují na organizaci procesu 

transferu znalostí v rámci výzkumné infrastruktury / organizace a pouze pokud jsou prováděny v rámci 

činností popsaných v bodě 19a) Rámce, a pokud jsou jejich zisky reinvestovány do primární činnosti 

výzkumné organizace / infrastruktury. 

 

Obecně platí, že v případě kdy výzkumná organizace nabízí své výrobky nebo služby na trhu 

provozuje hospodářskou činnost a je považována za podnik  se všemi důsledky. Z tohoto pravidla je 

však výjimka, kdy výzkumná organizace může současně kromě své hlavní nehospodářské činnosti 

provádět i hospodářskou činnost formou „vedlejší hospodářské činnosti“  aniž by byla považována za 

podnik. Ve všech případech se ale její hospodářské (někdy též ekonomické) činnosti posuzují z hlediska 

působení na trhu, nikoliv z hlediska klasifikace ekonomických činností NACE apod. (jde o stejné pojmy 

s výrazně jiným významem – hospodářská/ekonomická činnost pro tento účel je vymezena jinak, než v 

daňových aj. přepisech). Vždy se posuzují činnosti výzkumné organizace bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů jsou financovány. Primární tedy jsou znaky (charakteristiky) dané činnosti, které určují, zda a za 

jakých podmínek je možné je, byť jenom částečně, financovat z veřejných resp. státních zdrojů včetně 

daňových úlev na VaV . Samozřejmě že v případě, že daná činnost je financovaná výlučně z neveřejných 

zdrojů, současně přitom nevyužívá žádné kapacity výzkumné organizace (materiál, zařízení, pracovní 

sílu a fixní kapitál – zejména budovy, zařízení a pozemky) podpořené z veřejných zdrojů a je účetně 

oddělena od jiných činností výzkumné organizace, nemůže jít o státní podporu. 

 

Poměr hospodářských činností výzkumné organizace (ať už se jedná o vedlejší hospodářskou činnost 

výzkumné organizace nebo o její hospodářskou činnost jako podniku) a nehospodářských činností 

výzkumné organizace (ať už se jedná o nehospodářské výzkumné činnosti nebo o nehospodářské 

činnosti v jiných oborech – vzdělávání atd.) není nikde striktně stanoven, ale hlavní cíl subjektu musí 

naplňovat definici výzkumné organizace podle Rámce  a nehospodářské činnosti musí u výzkumné 

organizace převažovat. 
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Pokud se daná činnost přímo nevztahuje k hlavní výzkumné činností výzkumné organizace nejde buď 

při splnění daných podmínek ve zdravotnictví, kultuře, životním prostředí o státní podporu4, nebo 

(nejsou-li podmínky splněny nebo v dalších odvětvích) jde o hospodářskou činnost, kde výzkumná 

organizace vystupuje jako podnik a nevztahují se na ní výhody vedlejší hospodářské činnosti výzkumné 

organizace. Pro tuto hospodářskou činnost nesmí být použity kapacity výzkumné organizace 

podpořené z veřejných prostředků pro výzkumné organizace (tj. materiál, zařízení, pracovní síla a fixní 

kapitál – zejména budovy, zařízení a pozemky) a může být případně podpořena stejně jako u podniků 

formou stanovenou Nařízením Komise (EU) č. 651/20154 Sb. (GBER). 

 

2.4.2. Nezávislost výzkumu 

 

Nezávislost výzkumu či vývoje lze spatřovat ve dvou rovinách, a to rovině finanční a věcné. Nelze tyto 

roviny směšovat a především není na místě zcela automaticky vytvářet korelaci mezi smluvním 

základem uskutečňování výzkumu či vývoje a absencí nezávislosti takových výzkumů nebo vývojů právě 

jen z důvodu jejich založení smlouvou. Tvrzení, že výzkum založený na smluvní bázi nemůže býti 

nezávislým, nemá oporu ani v nařízení o podpoře, ani ve Sdělení komise Rámec pro Společenství pro 

státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.  V případě, že se na řešení projektu nebo jiné výzkumné 

činnosti (např. institucionálně podporovaného dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné 

organizace atd.) nepodílí žádný podnik a to ani finančně ani jiným způsobem, jedná se o nezávislý VaV 

jako o primární nehospodářskou činnost výzkumné organizace. 

 

V otázce naplnění kritéria veřejného šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím publikací nebo 

transferem znalostí může výzkumná organizace odkázat na organizované workshopy, semináře a 

školení, na nichž jsou jeho pracovníky prezentovány a uveřejňovány výsledky prováděných VaV, za 

předpokladu, že výstupy naplňují znaky výsledků VaV. V této souvislosti je nutné upozornit zejména na 

metodiky. Metodiky jako výsledky VaV musí být metodikami certifikovanými (schválenými certifikační 

autoritou a doporučené k využívání) nebo těmi, jež se následně promítají do závazných předpisů 

nelegislativní povahy.  

 

2.4.3. Veřejné šíření výsledků na nevýlučném a nediskriminačním základě 

 

Bod 19 písm. a) třetí odrážka Rámce „veřejné šíření výsledků výzkumu na nevýlučném a 

nediskriminačním základě, například prostřednictvím výuky, databází s otevřeným přístupem, veřejně 

přístupných publikací či otevřeného softwaru. Pro naplnění této podmínky je potřeba doložit  publikace 

(ve smyslu veřejně přístupných dokumentů, nikoliv dle definici RIV), ale i databáze s otevřeným 

přístupem (od 1. 1. 2018 samostatný druh výsledků dle vládou schválených definic) atd. 
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3. Příležitosti aplikovaného výzkumu jako zdroj růstu 

konkurenceschopnosti 

3.1. Industry 4.0. jako průřezové téma 

 
Termín „Průmysl 4.0“ byl poprvé použit ve strategickém plánu německé vlády v roce 2011, který se 

týkal zavádění high-tech systémů do výroby. Vize průmyslu 4.0 může být chápána jako komplexní 

digitalizace a propojení výrobních procesů zákazníkem počínaje prostřednictvím tvorby výrobních 

procesů, na následný produkt konče.  V tomto ohledu se tedy předpokládá vznik převážně 

samoregulační sítě pro vytváření hodnot, které by mohly a měly vést ke změnám přesahujícím pouhou 

optimalizaci procesů podporovaných IT (Wilkesmann   Wilkesmann 2017). Na jedné straně, zejména 

v počáteční fázi, mohou mít společnosti velká očekávání a vize týkající se vznikajících možností, na 

druhé straně se stále vyskytuje poměrně vysoká míra nejistoty ohledně sociálních důsledků těchto 

nových technologií.   

 

3.1.1. Koncept I4.0. 

 

Pochopení I4.0 je založeno na oborech informatiky, strojírenství, politologie, sociologie a ekonomie, 

které stěžuje jednotné vymezení pojmu I4.0  Na jedné se nicméně shodli odborníci z oblasti politiky, 

obchodu, vědy  v rámci diskuse iniciované  Německým  Spolkovým  Ministerstvem  hospodářství a 

energetiky a Ministerstvem VaV; podle této definice (Wilkesmann , Wilkesmann, 2017)  

I4.0.znamená čtvrtou průmyslovou revoluci, novou etapu v organizaci a řízení celého hodnotového 

řetězce v průběhu životního cyklu výrobků. V zprávě PwC (2016) je pojem I4.0. používán ve smyslu 

čtvrté průmysl revoluce, dalšími souvisejími termíny jsou „průmyslový internet“ („Industrial Internet“) 

nebo „digitální továrna“ („ditigal factory“), ačkoli žádný z nich nemůže podstatu I4.0 kompletně 

vystihout.   Koncept I4.0 umožňuje lépe řešit stále více individualizované požadavky zákazníků a 

rozhodovací úlohy od vývoje, přes fázi výroby, dodávku zákazníkovi až po fázi recyklace, včetně 

souvisejících služeb. Základem těchto rozhodovacích úloh je dostupnost všech relevantních informací 

v reálném čase, vytváření sítí všech subjektů podílejících se na tvorbě hodnoty, jakož i možnost odvodit 

z nich kdykoliv optimální data. A to právě I4.0 umožňuje spojením lidí, objektů a systémů v reálném 

čase vznikají samoorganizující se sítě s přidanou hodnotou, které mohou být optimalizovány podle 

různých kritérií, jako jsou náklady, dostupnost a spotřeba zdrojů. 

 
Dobrým příkladem podpory implementace I4.0 jsou specializovaná pracoviště – Testlaby I4.0. ve 

výzkumných a vzdělávacích australských organizacích (zejména na univerzitách), kde jsou rozvíjena 

partnerství s průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami, která mají za úkol (Swinburne Research, 

2017): 

-  prezentovat I4.0. 

- vytvářet inovační platformy  

- podporovat implementaci I4.0.  
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Nízká konkurenceschopnost zemí mimo EU ještě ohrožují konkurenceschopnost. Proto je nezbytné, 

aby zejména MSP přizpůsobily své dovednosti a úspěšně zvládly technologické změny a posun na vyšší 

technologickou úroveň v návaznosti na inovace a technologický pokrok.  

 

3.1.2. Implementace I4.0. 

 

Implementace I4.0 zahrnuje několik dílčích kroků, které je možné, ve shodě s výše uvedeným rozdělilo 

dvou fází – příprava strategie, navázání partnerství a návrh analýzy dat; v druhé fázi pak postupná 

implementace. 

 

 

3.1.3. Příprava vlastní I4.0. strategie  

 

Prvním krokem je zhodnocení současného stavu digitální zralosti a stanovení jasných cílů na stanovené 

období. Společnosti by si měly zvolit změny, které jsou v souladu s podnikatelskou strategií a které 

podporuje vedení i vlastníci organizace.  V této fázi může být rozhodující strategické partnerství 

s digitálními leadry, partnery VaV, start up společnostmi a veřejná podpora, která může urychlit 

digitální inovace. Úspěšné projekty pak mohou být důvodem pro další financování postupného 

přechodu na I4.0 a postupnou tvorbu digitální infrastruktury.  

 

V této fázi je důležité rozhodnout, jak nejlépe zorganizovat analýzu dat, jak vytvořit multioborové týmy 

a jak je propojit s organizační strukturou. V této fázi jde zejména o to, jak získat hodnotu z dat budování 

přímých vazeb pro rozhodování a navrhování inteligentních systémů. 

 

3.1.4. Realizace 

 

Je dobré začít jednotlivými pilotními demonstračními projekty, které by měl mít omezený rozsah. Přes 

ty je pak možné se dostat až k vertikální integraci v rámci jedné nebo dvou výrobních závodů včetně 

digitálních dat a data dostupných v reálném čase pro integrované výrobní plánování. Horizontální 

integrace s vybranými klíčovými dodavateli může znamenat, např. možnost nainstalovat zařízení pro 

sledování trasy zásilky, instalaci senzorů na kritické výrobní zařízení a použití analýzy dat k pro predikci  

údržby. Pro podporu implementace I4.0 je důležité vytvořit mezi oborové týmy, které by měly mít 

možnost uvažovat “za hranicemi” současného fungování společnosti a nasměrovat ji  na nové oblasti. 

Tyto týmy budou muset navrhovat standardy nebo infrastrukturu, které dosud neexistují.  

 

Využití celého potenciálu I4.0 často vyžaduje proměnu celé společnosti - v odborné literatuře je často 

zmiňován koncept inteligentní továrny (ditigální továrny), která disponuje inteligentní logistikou, 
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inteligentními objekty a mobilním komunikačním zařízením s ohledem na účinné využívání zdrojů. 

Účelem digitální továrny je vyrábět inteligentní produkty  které lze dále rozvíjet i po dodání; produkty 

se tak stávají aktivními prvky samotného výrobního procesu (Sendler, 2013). Jde tedy o nezávisle 

řízenou organizaci dle  individuálních zákaznických objednávek (velikost dávky = 1) napříč zavedením 

souvislé horizontální a vertikální sítě. Koncept I4.0 zahrnuje nové formy spolupráce a integrace strojů 

a lidí, tedy jak interakce člověk – stroj (human to mashine H2M), tak také výměnu informací mezi stroji 

(mashine – mashine M2M).  Komunikace M2M a chytré produkty pak vytváří jeden celek (Roblek et 

al., 2016), chytré produkty mohou být také vylepšovány pokud se týká rozměrů, komponent, užitných 

vlastností (s využitím vizuálních, sluchových nebo haptických signálů.  Analýzou dat je možné lépe řidit 

výrobní zdroje, úspory energie apod. Přechod na koncept digitálního podniku samozřejmě vyžaduje  

podporu vrcholového vedení, práci se zaměstnanci a podporu podnikové kultury.  

 

3.2. Nová Evropská strategie Bioekonomiky 

 

Hlavní cílem nové Evropské strategie bioekonomiky je začít efektivněji využívat obnovitelných zdrojů 

pro průmyslové účely a zároveň zajistit ochranu životního prostředí.   

 

3.2.1. Výzkum a inovace v oblasti Bioekonomiky 

 

Strategie zdůrazňuje, že bioekonomiku je možné pojmout jako propojení těchto pěti oblastí: zajištění 

bezpečnosti potravin, řízení, snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích, zmírňování a 

přizpůsobování se změně klimatu a  vytváření pracovních míst konkurenceschopnosti EU. Na přelomu 

února a března 2018 zveřejnila Evropská komise komunikační plán aktualizace evropská strategie, 

mnoho respondentů uvedlo, že Evropská strategie pro bioekonomiku  a Akční plán by měl dále 

podporovat strategický výzkum a inovace. V tom vidí zásadní možnost pro řešení  současných 

problémů.  

 

3.2.2. Nové perspektivní environmentálně šetrné technologie 

 

Jedno z opatření Akční plán strategie Bioekonomiky klade důraz na posílení a rozšířit odvětví založená 

na biotechnologiích, podpořit investice a trhy, jehož cílem je s využitím nových perspektivních 

technologií dosáhnout úspor skleníkových plynů, re-industrializaci výroby. Opatření je důležité nejen 

pro  výrobu celulózy, papíru a lepenky, ale také  výrobu bio-chemických látek, které umožní udržet  

konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni  modernizací odvětví, obchodních modelů, partnerství, 

technologické základny, snižování emisí skleníkových plynů, emisí plynu a produkce více udržitelných 

produktů prostřednictvím. vývojem alternativních udržitelných surovin, průmyslové symbiózy a 

čistoty.  

 

3.2.3. Akční plán Bioekonomiky 
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Akční plán Bioekonomiky Evropské strategie Bioekonomiky si klade do roku 2021  tyto cíle 

 

Cíle do roku 2021: 

- zmapovat celou škálu potenciálních biologických a zpracování  vedlejších produktů a 

odpadů a jak tyto mohou podporovat oběhové hospodářství v průmyslových 

odvětvích  stavebnictví, nábytek, textil, atd. 

 

- Identifikovat výzkumné potřebný pro podporu inovačního potenciálu v těchto 

oblastech. 

 

V rámci akce Investice do výzkumu a inovací pro rozvoj a náhrad materiály, které jsou biologicky 

založené, recyklovatelné a metod biologické sanace; mobilizace stakeholderů v příslušných 

hodnotových řetězcích, včetně hodnotového řetězce plastů; přispět ke zdraví a produktivitě evropských 

moří a oceánů bez plastů budou podpořen  vývoj náhrad za plasty na bázi fosilních materiálů, jako jsou 

ty, které jsou zároveň biologicky, recyklovatelné a biologicky rozložitelné a budou podporovány další 

výzkumné a inovační činnosti, které přispívají k vypracování evropských (CEN) norem pro biologickou 

rozložitelnost materiálů, bioekonomika bude podporovat rozvoj biologických řešení pro recyklaci a 

opětovné použití plastů odstraněné z oceánů, moří a vnitrozemských vod. 

 

 

3.3. Letectví  

 
Letectví je globální technický obor, který je v mnoha ohledech lídrem ve vytváření nových technologií 

a jejich zavádění do praxe. Letectví je multidisciplinárním odvětvím, kde je k úspěšnému řešení 

nezbytné kombinovat poznatky z mnoha vědních i technických disciplín, např. aerodynamika, 

aeromechanika, termodynamika, akustika, mechanika, kinematika, materiály apod.  V oboru se 

využívají sofistikované výpočetní a návrhové nástroje, nicméně vzhledem k přísným bezpečnostním 

regulacím je zde i značná část činnosti soustředěna do praktického ověřování vlastností konstrukcí  

v laboratořích, zkušebnách i za letu. K výzkumu a vývoji v oblasti leteckých konstrukcí tak je nutné 

disponovat specializovanými infrastrukturami – např. aerodynamické tunely, dynamické zkušebny 

nebo létající laboratoře. Letectví se v poslední době významně zabývá svou konkurenceschopností, 

výkonností a udržitelností, protože Evropský letecký průmysl je silně ovlivněn globalizací, novými 

konkurenty na trhu, novými trhy a potřebami rychlých a účinných inovací. 

 

Hlavním tématem je udržitelná mobilita, která vytváří přidanou hodnotu v podobě milionů pracovních 

míst a miliard EUR obratu. Výzkum, vývoj a inovace jsou klíčovými aspekty pro udržení Evropských 

kapacit a růst konkurenceschopnosti.   
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Výsledky leteckého výzkumu a vývoje lze také nezřídka (po modifikaci) s výhodou využívat i v jiných 

průmyslových sektorech jako je např. automobilový průmysl, obranný průmysl, kosmický průmysl nebo 

energetika.    

 

3.3.1. Současná situace leteckého průmyslu      

 

Leteckému průmyslu a letectví obecně, tj. včetně letecké dopravy, údržby a řízení letového provozu je 

v EU přikládána z makroekonomického hlediska mimořádná důležitost. Je to tím, že letecký sektor 

generuje v rámci EU o něco méně než 3 % HDP. Přímo i nepřímo pak letectví poskytuje přes 10 mil. 

pracovních míst. Pozitivní je také vliv leteckého průmyslu na rozvoj ostatních oblastí průmyslu díky 

transferu kvality a vývojových a výrobních technologií. Celkový přínos letectví ekonomice EU je ale 

mnohem vyšší a je odhadován na 8‐10 % HDP. Česká republika vytváří v evropských tržbách odvětví 

cca 1 %. Vlády EU zajišťují svými zakázkami zhruba 17 % obratu leteckého průmyslu EU. Podíl civilní 

letecké výroby v posledních letech významně roste.  

 

Do roku 2020 se předpokládá nárůst podílu leteckého sektoru EU na 3.3 % HDP. To by mělo přinést 

vytvoření dalších cca 2 milionů pracovních příležitostí v zemích EU. Znamená to, že letectví je a bude 

jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících sektorů ekonomiky EU vůbec. Tento odhad lze považovat za 

reálný, porovnáme‐li ho s dlouhodobým světovým trendem rozvoje letecké dopravy, kde objem 

letecké přepravy se zdvojnásobí každých 16 let, doprava osob roste o 4‐5 % ročně.  

 

Při tomto významu leteckého oboru z hlediska ekonomiky EU se zásadní rozhodnutí v klíčových 

nadnárodních civilních i vojenských leteckých programech realizovaných v EU činí na úrovni prezidentů 

a předsedů vlád. To se týká nejen zahajování a schvalování takových programů, ale i sledování a řešení 

problematických situací v průběhu jejich realizace.  

 

Evropské prostředí je pro český letecký průmysl zásadní, avšak z hlediska globální úlohy českého 

leteckého průmyslu existují obchodní zájmy i mimo EU. Jejich význam postupně roste a vzhledem  

k neoficiální ochranářské politice tradičních evropských zemí je pravděpodobné, že budoucí prosperita 

českého leteckého průmyslu leží především mimo EU, což dokazují aktuálně připravované projekty 

společného vývoje dopravních letadel s Čínou nebo Ruskem. Je nezbytné neustále sledovat evropské i 

světové trendy rozvoje letectví, protože z národohospodářského hlediska je patrné, že Česká republika 

musí využívat tento zdroj ekonomického růstu, který jiná odvětví národního hospodářství nemohou 

zcela vykompenzovat.   

 

Rezignace na rozvoj leteckého průmyslu, což se jako bumerang opakovaně vrací s každou novou 

vládou, by nevyhnutelně vedla k relativnímu poklesu dynamiky rozvoje české ekonomiky.  

 

Na základě analýzy trendů rozvoje leteckého průmyslu v Evropě i ve světě lze definovat předpoklady 

pro úspěšný rozvoj národního leteckého průmyslu:     

 

1. Národní letecký průmysl by měl mít alespoň jednu dominantní, kapitálově silnou 

leteckou firmu zaměřenou na finální letadlo a větší počet menších specializovaných 
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firem (převážně MSP) jako kvalifikovaný dodavatelský řetězec. Tuto roli zastávají v 

současné době především finalisté ‐ Aero Vodochody (vojenský program  L39NG) a 

Aircraft Industries (civilní program L410NG).   

2. Národní letecký průmysl by měl mít několik zdravých a silných leteckých firem 

zaměřených na mimořádně kvalitní letecké výrobky – části letadel nebo systémy – 

zaměřené především na export. Tuto roli zastávají v současné době například výrobci 

leteckých motorů GE Aviation Czech motory H80, H85 atd.) a PBS Velká Bíteš (motory 

TJ100, TP100 atd.).    

3. Národní letecký průmysl by měl mít několik silných leteckých firem (třeba i 

nadnárodních) zaměřených na dodávky (Tier 1) pro dominantní světové výrobce (např. 

pro Airbus, Boeing nebo  Bombardier) a větší počet menších firem (převážně MSP) jako 

kvalifikovaný dodavatelský řetězec.    Tuto roli zastávají v současné době například 

Latecoere Czech nebo Honeywell.      

  

Firmy českého leteckého průmyslu své zájmy prosazují prostřednictvím dvou hlavních profesních 

organizací:   

▪ Asociace leteckých a kosmických výrobců České republiky (www.alv‐cr.cz)  

▪ Svaz českého leteckého průmyslu (www.sclp.cz)    
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Tab. 6:. SWOT Analýza leteckého průmyslu 

 
V

n
it

řn
í p

ro
st

ře
d

í 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Tradice 

• Uznávané národní vědecko-výzkumné 
centrum (VZLÚ) 

• Firemní vývojová pracoviště 

• Dlouhodobé vazby na technické 
univerzity 

• Široké spektrum leteckých výrobků 
(avionika, systémy, pozemní vybavení, 
výcvikové systémy, kosmické aplikace) 

• Schopnost vyvíjet a vyrábět celé portfolio 
základních leteckých výrobků 

• Existence finalistů letadel a motorů 

• Vysoká odborná úroveň pracovníků 

• Široká mezinárodní kooperace 

• Přítomnost globálních korporací (GE, 
Honeywell) 

• Nadfiremní vazby (ALV, SČLP) 

• Využívání moderních technologií 

• Dlouhodobé generování zakázek oprav 
letecké techniky 

• Vysoký podíl přidané hodnoty ve 
výrobcích 

• Malý domácí trh, nutnost převážné 
orientace na export 

• Relativně malé firmy, značně citlivé na 
změny podnikatelského prostředí 

• Různí majitelé firem s nekompatibilními 
podnikatelskými záměry a nejednotnou 
strategií 

• Dlouhý životní cyklus vývoje a výroby 
letecké techniky, dlouhodobá návratnost 

• Obtížné financování dlouhodobého 
výzkumu a vývoje 

• Nelogická existence dvou překrývajících se 
seskupení firem (ALV, SČLP) 

• Mimořádná investiční náročnost pro 
zajištění potřebné technologické úrovně 

• Obtížná diverzifikace mimo letecké aplikace 

• Obtížnost zapojení pražských subjektů do 
některých programů podpory VaVaI 

• Obtížné získávání zakázek od českého 
vojenského letectva 

• Chybějící bankovní podpora (dodavatelské 
úvěry apod.) 

V
n

ěj
ší

 v
liv

y 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Posílení mezinárodní spolupráce účastí 
v evropských programech a organizacích 
(Clean Sky 2, SESAR apod.)  

• Vytváření mezinárodních týmů 
• Účast na významných mezinárodních 

akcích (aerosalony, konference, 
výstavy…) 

• Vytvoření systémové podpory (sektorové) 
leteckého průmyslu a VaVaI 
v programech podpory (TAČR, MPO,…) 

• Přítomnost firem v mezinárodních 
dodavatelských řetězcích 

• Konkrétní spolupráce s technickými 
univerzitami při směrování studentů a 
dalšího vzdělávání absolventů  

• Účast na akcích ekonomické diplomacie 
s představiteli státní správy 

• Využití vysoké technologické a znalostní 
úrovně pro zakázky z jiných oborů 
(energetika, doprava…) 

• Využití všeobecně vysoké úrovně 
strojírenské výroby v ČR pro letecký 
průmysl 

• Velká citlivost letecké výroby na globální 
politickou situaci (sankce, vojenský materiál, 
výrobky dvojího užití) 

• Globálně silně konkurenční prostředí 
• Zvyšování kvalitativních a finančních 

požadavků na systémy kvality a certifikace 
• Změny vlastnictví leteckých firem a  stím 

spojené neznámé strategické záměry 
nových majitelů 

• Absence cílené veřejné podpory leteckého 
průmyslu 

• Snížení možností zapojení se do velkých  
nadnárodních leteckých projektů 

• Zhoršení ekonomických podmínek 
podnikání 

• Nedostatek kvalifikované pracovní síly 
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• Průnik na perspektivní trhy (Čína, Indie, 
Jižní Korea…) 

• Využití členství ČR v ESA 

 

3.3.2. Progresivní výzkumné směry a nové technologie  

 

Priority v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a potřebných nových technologií se opírají o evropské  

i národní strategické dokumenty, o reálnou globální spolupráci našeho leteckého průmyslu  

a o střednědobé obchodní plány větších firem českého leteckého průmyslu. Odborná tématika pokrývá 

všechny kritické oblasti budoucích leteckých výrobků, které se musí vyznačovat efektivností výroby a 

provozu, šetrností k životnímu prostředí a vysokými užitnými vlastnostmi. Vzhledem  

k dlouhému návrhovému (7 až 10 let) i životnímu (min. 30 let) cyklu leteckých výrobků lze první přínosy 

z řešení dále uvedených prioritních témat očekávat nejdříve v horizontu 10+ let.    

 

Aerodynamika, termomechanika, mechanika letu  

 

▪ rychlý a přesný software pro aerodynamické výpočty    

▪ nové aerodynamické profily   

▪ efektivní a spolehlivé řízení mezní vrstvy   

▪ efektivní vztlaková mechanizace   

▪ aktivní prvky řízení aerodynamiky letounu   

▪ nástroje pro analýzu dynamických stavů letu   

▪ simulace vlivu námrazy a její eliminace 

▪ predikce vnitřního prostředí v kabinách   

▪ optimální aerodynamický návrh VTOL/STOL letadel   

▪ optimalizace hydrodynamiky u plovákových letadel a létajících člunů  

▪ termodynamika suborbitálních letounů  

▪ optimalizace průtočné cesty turbínových motorů   

▪ optimalizace lopatkových částí turbínových motorů   

▪ optimalizace aerodynamického návrhu moderních vrtulí   

▪ simulace aeroelastických jevů s vlivem prostředí   

▪  aeroakustika  

    

Moderní konstrukce a technologie   

 

▪ progresivní konstrukční návrhy s ohledem na nové technologie a materiáy 

▪ optimalizační nástroje pro progresivní design efektivní posuzování leteckých konstrukcí v obla

sti únosnosti, únavy a životnosti, mezních stavů a způsobů porušování leteckých konstrukcí, ú

navového porušování, zpřesnění predikce zbytkové životnosti  
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▪ výzkum vlivu konstrukčních, materiálových či technologických změn na porušování  letadlový

ch konstrukcí, zvyšování životnosti letadel   

▪ nové kompozitní technologie spojování konstrukčních částí, výroba integrálních konstrukcí,  

▪ alternativní metody sestavování a montáže (3D metrologie, rozšířená/virtuálnírealita)   

▪ odlévání částí leteckých konstrukcí z hliníkových a hořčíkových slitin, vč.  

počítačových simulací   

▪ objemové a plošné tváření nekonvenčních materiálů, vysoko‐pevnostních 

ocelí a neželezných  slitin   

▪ moderní povrchové ochrany materiálů, efektivní technologie pro 3D metrologii  

 

ADM – Additive Layer Manufacturing   predikce hluku, prostředky snižující vnější a vnitřní hluk  

  

▪ materiály nových vlastností ‐ antikorozní ochrana, teplotní odolnost, hořlavost apod., nové typ

y inteligentních materiálů, aplikace kompozitních a  

nanokompozitních materiálů    

▪ materiály s kluznými vlastnostmi (pohybové části)  

▪ materiály s antiicing vlastnostmi    

▪ materiály snižující povrchové tření   

▪ materiály schopné absorbovat vysokou energii (přistávací podvozky)   

▪ materiály s programovatelnými a inteligentními vlastnostmi apod.   

▪ materiály s nanovlákny a nanoplnivy  

  

Pohon vývoj alternativních paliv nové pohonné systémy  

 

▪ pohony pro malá letadla, restartovatelný  

▪ raketový pohon, elektrické a hybridní pohonné jednotky, vodíkové palivové články  progresiv

ní spalovací komory  

▪ diagnostické systémy pohonných jednotek   

▪ efektivní nástroje konstrukce a modelování leteckých motorů a jejich komponent   

▪ optimalizace návrhu lehkých vrtulí a ventilátorů    

▪ dynamické simulace regulačních a řídicích systémů turbínového motoru 

▪ modelování a optimalizace termodynamických procesů ve spalovacích komorách 

▪ návrh a optimalizace vysokootáčkových převodovek  

  

Letadlové soustavy   

 

▪ integrace systémových soustav (hydraulika, palivo, vzduchotechnika)   

▪ optimalizace automatického řízení pohybu (funkce autopilota)   

▪ bezpečné datové komunikace  

▪ integrovaný elektrický zdrojový rozvodný systém  

▪ zvýšení přesnosti nízkonákladových inerciálních leteckých měřících jednotek s využitím GPS a  

magnetometrů 

▪ částicové filtry  

▪ identifikace a řídicí algoritmy dynamických systémů  
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▪ integrované přijímače družicové navigace, automatizovaný systém řízení  

▪ integrované stabilizované letadlové optické systémy  

 

Bezpilotní prostředky   

 

▪ výzkum k využití dronů pro fyzickou ochranu kritické infrastruktury, ostrahy perimetrů  

▪ výzkum k využití dronů pro zemědělství a lesnictví ‐ požární ochrana, monitoring poškození  l

esů apod.  

▪ výzkum k využití dronů pro tvorbu ortofotomap  

▪ výzkum k využití dronů pro lineární stavby (dráty, produktovody, hranice)  

▪ výzkum pro použití více bezpilotních prostředků v jednom prostoru – zahrnuje tactical,  plann

ing a collision avoidance, možnost plnění různých úkolů ‐ tracking, surveillance,  monitoring, 

patrolling, atd., použití GT pro více prostředků  

  

Bezpečnost a spolehlivost   

 

▪ provozní bezpečnost a spolehlivost konstrukce 

▪ civilní aplikace bezpilotních prostředků  

▪ zvyšování životnosti leteckých konstrukcí ‐ vyhodnocování poškozování letadel,  experimentál

ní prostředky pro sledování, měření a vyhodnocování namáhání a deformací  částí leteckých 

konstrukcí za provozu  

▪ pokročilé pilotní kabiny   

▪ low‐cost konstrukční prvky letadel  

▪ efektivní využití interiéru letadla  

▪ technické systémy pro poskytování letových provozních služeb, včetně technologie pro její  vz

dálené poskytování  

▪ letecké informační a komunikační technologie  

▪ letadla s redukovanou posádkou a bezpilotní prostředky, včetně detekčních zařízení pro  bez

pilotní prostředky v okolí velkých letišť  

▪ „protiteroristické" prvky  

▪ pasivní bezpečnost posádky a cestujících  

▪ snížení zátěže pilota  

▪ přenos a sdílení velkých objemů konstrukčních dat mezi vzdálenými uživateli  

▪ virtuální realita v konstruování  

▪ pokročilé odmrazovací systémy, ochrana proti vlivům blesku  

▪ záchranné systémy pro letouny, vystřelovací sedačky  

 

UAM - Urban Air Mobility (zcela nová koncepce vnitřní vzdušné mobility ve velkých městech 

a v blízkém regionu)  
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▪ výzkum v oblasti business modelů provozu UAM 

▪ výzkum sociální akceptace nového druhu dopravy z pohledu cestujícího i necestující veřejnosti 

(bezpečnost, pohodlí apod.) 

▪ výzkum v oblasti infrastruktury, koordinace a managementu provozování UAM (typy 

prostředků, infrastruktura z pohledu kapacity a návaznosti na intermodální provoz, řízení 

letového provozu apod.) 

▪ výzkum v oblasti efektivních pohonů UAM a zajištění paliva/energie 

▪ nové přístupy v oblasti stanovení regulativů a certifikace automatických prostředků UAM 

 
 

3.3.3. Vazba na národní a Evropské programy podpory VAVAI  

  

Výše uvedené výzkumné směry je možné realizovat (což se již nezřídka děje) s podporou veřejných 

zdrojů v rámci obecných i specifických programů podpory výzkumu, vývoje a inovací, a to jak na národní 

úrovni, tak i na úrovni evropské.  

 

Pokud se týká evropské úrovně, patří český letecký průmysl (spolu s relevantními výzkumnými 

organizacemi, jako např. Výzkumný a zkušební letecký ústav) k velmi aktivním uchazečům o podporu 

specifických leteckých témat. V minulém období subjekty z českého leteckého průmyslu dokonce 

koordinovaly dva velké evropské integrované programy – CESAR a ESPOSA. V každém z nich se 

účastnilo téměř 40 evropských subjektů z řad průmyslu, výzkumných organizací a univerzit. V rámci 

programu Horizon 2020 má pro český letecký průmysl největší význam a důležitost JU Clean Sky 2 (CS2). 

Pokud se týká počtu účastí v programu CS2, je Česká republika na krásném devátém místě  

z celé EU.  

 

Zatím poslední známé české účasti v programu jsou následující:   

 

▪ Leader – EVEKTOR (1x)   

▪ Core Partner – GE Aviation Czech (1x), Honeywell International (2x)  

▪ Partner – Driessen Aerospace CZ (1x), Honeywell International (2x), Jihostroj (2x), LA 

composite (2x), UNIS (1x), Woodcomp Propellers (1x), VUT Brno (1x), VŠB Ostrava (1x), 

Výzkumný a zkušební letecký ústav (6x), SVÚM (2x – programy EVEKTOR a Aircraft Industries)  

 

V rámci národních programů lze podtrhnout významnost programu EPSILON Technologické agentury 

ČR a TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu. V obou případech se jedná o obecné programy, kde 

letecký průmysl soutěží i s jinými sektory průmyslu.  

 

Českému leteckému průmyslu se dlouhodobě nedaří přesvědčit státní exekutivu o nutnosti podpory 

specifickým programem, který by mohl konkurovat obdobným programům v okolních zemích – např. 

LuFo (Německo) nebo Take‐Off (Rakousko) a o potřebě koordinovat národní cíle s evropskými.       

 

Nutnou podmínkou pro udržení a další rozvoj konkurenceschopnosti českého leteckého průmyslu je 

existence systematické sektorální podpory výzkumu, vývoje a inovací, která bude kompatibilní  
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s postupem hlavních průmyslových hráčů v EU i ve světě, která bude respektovat schopnosti a limity 

českého prostředí. 

 

3.4.  Energetika 

 

Energetika je odvětví, obor, velice rozsáhlý, s konzervativním přístupem a náhledem na danou 

problematiku. Energetika je důležitou podmínkou fungování ekonomiky a společnosti a také se 

výrazným způsobem podílí na zajištění životní úrovně obyvatelstva. Jednoznačně lze konstatovat, že 

představuje páteřní síť státu, na které závisí mnoho dalších oblastí, od veškerého průmyslu, dopravy, 

bezpečnosti, až po běžné služby státní správy. 

 

Z celosvětového pohledu nesmíme zapomenout ani na tak důležitý faktor, jako je enormní nárůst 

populace obyvatelstva v některých oblastech světa a zároveň snahu o snižování množství škodlivých 

polutantů v ovzduší nebo snižování množství skleníkových plynů v ovzduší. Všechny tyto aspekty je 

nutné brát vážně a to vede k strukturálním změnám v energetice, jako takové. Vzhledem k finančním  

a časovým nárokům, je nutné se touto problematikou zabývat již dnes a to ve všech oblastech. 

Energetika není jen výroba elektrické energie v různých zdrojích, ale jedná se i rozsáhlý výrobní 

energetický průmysl, kde tyto produkty jsou navíc dobrým vývozním artiklem. Velkým problémem naší 

republiky je fakt, že velká část primárních zdrojů je závislá na energetickém uhlí, jehož zásoby pozvolna 

docházejí. Proto průmysl musí hledat nové technologie k získávání tak žádaného produktu. Z těchto 

vážných důvodů je nutné věnovat velkou pozornost rozvoji tohoto oboru, zvláště výzkumu  

a vývoji, který především posune poznatky a technologie v oboru dále. Ještě jednou neopomene 

zmínit, že obor energetika je velice široký a zahrnuje na jedné straně výrobce energetických zařízení, 

dále provozovatele, které lze dělit na zdroje klasického charakteru, až po obnovitelné zdroje energie.  

A takto široký sofistikovaný obor je nutné řídit, rozvíjet a udržovat v konkurence schopném stavu. 

  

3.4.1.  Současný stav energetiky ČR a hlavní trendy jejího vývoje 

 
Tuzemská energetika prošla dlouhodobým vývojem. Česká republika historicky patří k zemím 

s dlouhou a úspěšnou historií výroby energetických zařízení a také jejich provozováním. Spotřeba 

primárních energetických zdrojů je v České republice, cca 50%, pokryta domácími zdroji. Ukazatel 

dovozní energetické závislosti ČR dosahuje tedy okolo 50% a patří tak k nejnižším v celé EU. To je faktor 

braný v oblasti energetické bezpečnosti státu za velmi důležitý. V současné době je ČR plně soběstačná 

ve výrobě elektřiny a tepla. Energetický mix je stabilní. S tím ale souvisí i pohled na životní prostředí. 

Je důležité vědět, že pro životní prostředí ČR a zdraví obyvatel nejsou klíčovým ukazatelem emise CO2, 

to je politický závazek. Kritickým faktorem jsou lokální emise polétavého prach, které absorbují 

škodlivé chemické látky a dostávají se do organismu. Tyto emise jsou vyvolány hlavně lokálním 

neefektivním spalováním tuhých paliv, včetně části biomasy a dopravou. 
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Hlavní podíl na celkových primárních zdrojích tvoří stále tuzemské zdroje energie, a to především 

hnědé a černé uhlí. České energetice dominují uhelné zdroje, které dodávají asi 60% elektrické energie 

a velkou část tepla, dálkové vytápění. Je nutné podotknout, že velká část výrobních zdrojů se blíží 

ekonomické a fyzické životnosti.  Zásoby uhlí budou klesat a tím pádem by mělo docházet k plynulému 

poklesu získávání elektrické energie a tepla z těchto zdrojů. 

 

Druhým velice významným zdrojem energie v ČR, využívaným převážně pro výrobu elektřiny, jsou 

jaderné zdroje. Ty nyní dodávají přes 33% vyráběné elektřiny. Nevýhodou je vysoká počáteční finanční 

investice. Výhodou je provoz bez výkyvů, s nízkými emisemi do ovzduší. K provozování těchto zdrojů je 

potřeba vysoce kvalifikovaného personálu. V ČR jsou provozovány dvě jaderné elektrárny, Temelín a 

Dukovany. Životnost bloků v JE Dukovany je do roku 2035. V té době budou již značně klesat zásoby 

energetického uhlí u nás.  

 

Dalším energetickým zdrojem v ČR je zemní plyn. Vyžití je pro výrobu elektrické energie a hlavně 

vytápění. Současný podíl plynu na výrobě elektrické energie je asi 2,3%. Teplem z tohoto zdroje je 

zásobováno cca 10% obyvatelstva. Bezpečnost dodávek je závislá na dovozu z jiných zemí. Česká 

republika je významnou tranzitní zemí v EU pro přepravu zemního plynu. Z tohoto pohledu je 

zásobování plynem v ČR relativně bezpečné. 

 

Mezi klasické zdroje energie patří i ropa. Ropa je převážně využívána v petrochemickém průmyslu  

a v dopravě. Spotřeba je dlouhodobě konstantní. Velkou část ropy je dováženo z různých zdrojů. I zde 

je ČR tranzitní zemí pro přepravu tohoto produktu po Evropě. 

 

Posledním významným zdrojem energie jsou obnovitelné zdroje energie /OZE /. Jedná se o přírodní 

nefosilní zdroje energie, vítr, sluneční záření, voda, biomasa či biomasa. Hrubá výroba elektřiny z OZE 

se v minulosti podílela na spotřebě elektřiny 8,3% . Cíl pro ČR byl stanoven na 8% v roce 2010. V ČR je 

nejrozšířenější zdroj energie OZE biomasa. Ta se využívá hlavně v teplárenství. 

 

EU zvyšuje nároky na jednotlivé členské země ve zvyšování podílu OZE. Zde je nutné poznamenat, že 

tato opatření se střetávají s problémem konkurenceschopnosti zemí EU vůči ekonomicky vyspělý, 

dravým státům, s nižšími náklady na výrobu elektrické energie. ČR by měla dosáhnout 13% OZE.   

V ČR nejsou úplně ideální podmínky pro přírodní zdroje energie v podobě větru, či vody. Tyto zdroje 

jsou využívány, ale v malém měřítku. 

 

V ukazatelích energetické náročnosti se ČR v současnosti nachází nad průměrem EU. To je vliv 

průmyslově orientované ekonomiky republiky. Vzhledem k tomu, že hospodářství ČR je postaveno na 

průmyslové výrobě, nelze rychle měnit způsob nakládání se zdroji elektrické energie. I když se tak koná, 

tak pomaleji, než by si některé instituce přály. Technologický vývoj v této oblasti je velmi rychlý, ale 

odhadnout dobu, kdy budou tyto technologie konkurenceschopné, je spíše spekulativní. Orientace na 

tyto zdroje ve větším měřítku v současnosti pořád představuje určité riziko.  

 

Velmi důležitým faktorem je aspekt zaměstnanosti. Sektor energetiky a související odvětví jsou důležité 

z hlediska zaměstnanosti. A to zvláště v některých regionech. Jedná se o odvětví, které může příznivě 

vytvářet nová pracovní místa, průmysl s těmito komoditami je převážně proexportní. K těmto 
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příznivým faktorům je nutné poukázat i na nepříznivé faktory, kam zvláště patří věková struktura 

pracovníků v energetickém sektoru, je vysoká. Odborné nároky na pracovníky v tomto odvětví se 

stupňují. Naproti tomu odborná kvalita absolventů je čím dál tím nižší. Školství v celém rozsahu na 

situaci reaguje spíše sporadicky. 

 

3.4.2. Vnější a vnitřní podmínky ovlivňující českou energetiku 

 

Vzhledem k tomu, že obor energetika se pohybuje na dlouhodobém časovém horizontu, je o to více 

nutné sledovat vnější a vnitřní podmínky, v kterých se bude obor realizovat. Podmínek je mnoho a je 

povinností každého investora tyto podmínky sledovat, analyzovat a přijímat závěry. 

 

Vnější podmínky: 

▪ Primární zdroje, lokalizace, politická situace v oblasti, či dostupnost 

▪ Legislativní podmínky tvořené nadnárodními institucemi 

▪ Komoditní cena produktu / plyn, ropa, atd. / 

▪ Spolehlivost dodávky 

 

Vnitřní podmínky 

▪ Spolehlivost dodávek energii pro spotřebitele 

▪ Potřeba obnovy technologii 

▪ Konkurenceschopnost tuzemského průmyslu 

▪ Personální zdroje a jejich vzdělanost 

▪ Názorová jednota politických uskupení 

 

Veřejné mínění 

K detailnějšímu náhledu na danou problematiku v ČR poslouží SWOT analýza. 

 

3.4.3.     SWOT analýza 

 

Silné stránky 
▪ Vysoká kvalita a spolehlivost dodávek energie 

▪ Plná soběstačnost ve výrobě elektřiny a tepla 

▪ Robustní přenosová soustava 

▪ Respektované postavení ČR v této oblasti 

▪ Know – how oboru 

 

Slabé stránky 

▪ Stárnoucí zařízení 
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▪ Nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů 

▪ Omezený potenciál pro OZE 

▪ Tržní deformace trhu 

 

Příležitosti 

▪ Restrukturalizace zdrojové základny 

▪ Odborné školství / od středního po vysoké / 

▪ Zapojení do projektů V a V a vyžití výstupů 

▪ Vývoj nových zdrojů 

 

Ohrožení 

▪ Omezené zásoby energetického uhlí 

▪ Legislativa EU 

▪ Časově a finančně náročný investiční obor 

▪ Znalost oboru, z pohledu výrobce a i provozovatele 

 

 

 

3.4.4.  Dlouhodobá koncepce energetiky a strategické priority 

 

1. Bezpečnost dodávek energie, tj. zajištění nutných dodávek pro odběratele v běžném  

i nárazovém provozu. 

2. Konkurenceschopnost a to jak výrobců energetických zařízení, tak i provozovatelů. 

3. Udržitelnost a to ze všech úhlů pohledu. Ekonomika, životní prostředí, znalost lidských zdrojů 

a.j. 

 
K naplnění těchto cílů je třeba mít funkční energetický mix, který není zapouzdřený, ale časem se vyvíjí  

 

Strategické priority energetiky ČR 

 

▪ VYVÁŽENÝ ENERGETICKÝ MIX, všech primárních zdrojů včetně OZE.  

▪ ENERGETICKÁ BEZPEČNOST, posílení schopnosti zajistit nezbytné do- dávky energii a to  

i v případech kumulace poruch, útoků, či krizí dodavatelů primárních zdrojů. 

▪ ÚSPORY A ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI 

▪ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, podpora školství a aplikovanému výzkumu k zajištění 

konkurenceschopnosti oboru 

 

Priorita 1 Vyvážený energetický mix 

 

Cílem bude obnova dožitých energetických zdrojů elektřiny, nebo tepla, s respektováním na požadavky 

životního prostředí. K tomu by mělo dojít postupným přechodem ze zdrojového mixu orientovaného 

hlavně na energetické uhlí, na vyšší podíl jadrné energetiky. 
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▪ Posílení role jádra 

▪ Rozvoj konkurenceschopných OZE 

▪ Udržení přebytkové výkonové bilance 

 

Priorita 2 Energetická bezpečnost 

 

▪ Udržovat pozitivní postavení ČR jako tranzitní země pro přepravu energetických zdrojů, zvláště 

plynu a ropy 

▪ Efektivně využívat tuzemské zdroje energii. 

▪ Zajišťovat ochranu energetické infrastruktury 

▪ Zajistit restrukturalizaci školství s ohledem na kvalifikované personální zdroje oboru 

▪ V rámci zahraniční politiky udržovat výhodné vztahy se zahraničím 

 

Priorita 3 Úspory 

 

▪ Snižovat energetickou náročnost ve všech oblastech a na všech úrovních 

▪ Šetřit primární tuzemské zdroje energii 

 

Priorita 4 Výzkum, vývoj a inovace 

 

▪ Zajistit efektivní spolupráci středního a vysokého školství, zvýšit kvalitu absolventů škol  

a zajistit celoživotní vzdělávání v oboru. A to i v energetickém průmyslu. 

▪ Zvýšit atraktivitu technického školství 

▪ Podpořit oblast aplikovaného výzkumu v celém rozsahu tak širokého oboru, jako je energetika 

▪ Podpořit vzniku center pro jednotlivé oblasti oboru, např. jaderná energetika, turbiny, 

teplárenství apod. 

▪ Podpořit obory diagnostického charakteru 

 

3.4.5. Koncepce a rozvoj jednotlivých oblastí 

 

Jaderná energetika 

  

Podporovat rozvoj jaderné energetiky, jako jednoho z pilířů výroby elektrické energie, včetně nové 

generace  

 

▪ Podpořit a urychlit proces nových jaderných zdrojů 

▪ Hledat i jiné možné zdroje energii v tomto oboru, jako jsou tzv. malé reaktory 

▪ Uhelná energetika 

▪ Rozvíjet obor v oblasti nadkritických parametrů 
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▪ Podporovat rozvoj diagnostiky zařízení, podobně jako u jaderných částí 

▪ Zařadit turbinu do vyhražených zařízení 

▪ OZE 

▪ Podporovat rozvoj  

▪ Vyhledávat vhodné lokality pro umístění OZE 

▪ Věnovat zvýšenou pozornost přenosové soustavě 

 

  Druhotné zdroje 

 

▪ Podporovat kogenerační výrobu energii y bioplynových stanic 

▪ Věnovat zvýšenou pozornost spalování komunálního odpadu 

 

 Energetické strojírenství a průmysl 

 

▪ Posílit prestiž energetického strojírenství 

▪ Posílit soběstačnost výroby komponent energetických dílů a celků 

▪ Podpořit proexportní potenciál těchto firem na klíčových trzích 

▪ Podpořit aplikovaný výzkum v tomto odvětví se zaměřením na inovace  

a konkurenceschopnost 

 

3.5. Strojírenství 

 

Strojírenství je jedním z nejrychleji se rozvíjejících technických oborů ve světě. Zabývá se návrhem, 

výrobou a údržbou strojů a zařízení pro různé oblasti lidského života. Zahrnuje poznatky z mnoha 

vědních oborů – mechaniky, kinematiky, dynamiky, nauky o materiálech, hydromechaniky  

a termomechaniky. Znalosti z těchto vědních oborů jsou pro konstrukce či návrhy strojů využívány 

s nástroji jako jsou CAD, SolidEdge, rapid prototyping atd.  

 

Strojírenství by se dalo rozdělit do 5 hlavních kategorií:  

 

Těžké strojírenství 

Produkty: těžební stroje, hutnická zařízení apod. 

 

Střední strojírenství 

Produkty: obráběcí stroje, lodě, lokomotivy, vagóny, letadla, zemědělské stroje, traktory, 

nakladače, těžká nákladní auta, stroje pro samostatnou těžbu dřeva, automobily, motocykly. 

 

Lehké strojírenství 

Produkty: radiopřijímače, televizory, spotřební elektronika. 

 

Přesné strojírenství 
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Produkty: počítače, digitální a telekomunikační přístroje, hodinky, fotoaparáty, dalekohledy, 

přesná optika, laserové technologie. 

 

Investiční strojírenství 

Provádí výrobu kompletních celků pro energetiku, dopravní, těžební a zpracovatelský průmysl. 

Jedná se o předání kompletního díla zákazníkovi. Zajišťuje veškeré technologie, materiál  

i konečnou kompletaci. Výroba takovýchto investičních celků je možná jen v oblastech  

s velkou koncentrací různorodého a vyspělého strojírenství. 

 

Hlavním oborem nakupujícím strojírenské technologie v ČR je automobilový průmysl, respektive jeho 

subdodavatelé, výrobci nástrojů a forem, obranný, letecký a energetický průmysl.  

 

3.5.1. Angažovanost aplikační sféry ve výzkumu a vývoji 

 

Zapojení průmyslových podniků, resp. aplikační sféry do výzkumu a vývoje je dnes běžným jevem a je 

zásadním prvkem konkurenceschopného hospodářství. Strojírenství, stejně jako všechna dalších 

výrobních odvětví, je neustále se rozvíjející oblastí, kde je potřeba pružně reagovat na nové trendy  

a potřeby zákazníků. Ne každý podnik má však kapacitu a možnosti pro vlastní výzkum a vývoj. Moderní 

státy, Českou republiku nevyjímaje, se tedy snaží nastavit vhodné prostředí, které umožní úzkou vazbu 

mezi aplikační a výzkumnou sférou, především ve třech oblastech: posilování snahy  

o komercializaci výsledků výzkumných institucí, rozvoj absorpční kapacity podnikového sektoru  

a v neposlední řadě na přenos a aplikaci vědeckých poznatků. Všechny tří aspekty slouží následně jako 

jakýsi základ pro funkční transfer technologií, kdy by měl být výstupem spolupráce konkrétní výrobek, 

který společnost následně prodává / využívá. Ministerstva dále prostřednictvím různých dotačních 

programů nabádají podniky a výzkumné organizace ke spolupráci, například programy TRIO, TIP, 

EPSILON, ALFA atd. Pro výzkumnou organizaci se často jedná o důležitý zdroj příjmů  

a pro průmyslový podnik vítanou injekci, kdy je část jeho nákladů vynaložených na potřebný výzkum 

hrazena ze státní pokladny. Díky podobným dotačním programům pak vznikají silné vazby mezi 

výzkumnými organizacemi a podniky.  

 

3.5.2.  Trendy v národním, evropském a světovém měřítku 

 

V České republice momentálně existuje jediná technologická platforma zaměřená na strojírenství, 

jedná se Českou technologickou platformu STROJIRENSTVÍ, o. s. Platforma byla ustavena dne 25. 9. 

2007 podpisem Deklarace o ustavení ČTPS, kterou podepsalo celkem 29 subjektů: 5 průmyslových 

svazů + deset dalších podniků, 5 vysokých škol s osmi výzkumnými centry (ČVUT, VUT, ZČU, TUL, VŠB-

TUO), 2 výzkumné ústavy, 5 vědecko-technických společností, Technologické centrum AV, Veletrhy 

Brno. 

 

Platforma má za úkol především naplnění následujících cílů:  
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▪ Zapojením se do hlavních činností Evropské technologické platformy (ETP) Manufuture, 

a dalších ETP a to převážně: zpracováním vize rozvoje jednotlivých oborů i celého sektoru, 

tvorbou strategie pro rozvoj moderních strojírenských technologií, spoluprací při vytváření 

politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit, vypracováním strategií 

výzkumu v oblasti strojírenství, iniciováním a prováděním výzkumu v oblasti strojírenského 

průmyslu, realizací výsledků výzkumu a vývoje v průmyslové praxi. 

▪ Zvyšováním konkurenceschopnosti českého hospodářství a podpora inovací v oblasti 

strojírenského průmyslu realizací výše uvedených bodů. 

▪ Vytvářením efektivních podmínek pro spolupráci mezi výzkumem, vývojem a průmyslem 

v oblasti strojírenství prostřednictvím iniciace a prováděním vědecko-technických výzkumů 

a komerčního využití vědeckých řešení. 

▪ Spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů souvisejících se vzděláváním v oblasti 

strojírenství, propagací a podporou všech úrovní vzdělávání v této oblasti zejména s MŠMT 

a dalšími subjekty. 

▪ Spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů souvisejících s výzkumem a vývojem 

v oblasti strojírenství, propagací a podporou všech úrovní V a V v této oblasti zejména 

s MŠMT a dalšími subjekty. 

▪ Propagací inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v českém strojírenství. 

 

3.5.3. SWOT analýza strojírenství  v ČR 

 

Celosvětová produkce v rámci strojírenské produkce neustále roste, růstové trendy lze sledovat 

prakticky ve všech regionech včetně Evropy, kde je nejvýznamnější německý průmysl. Globálně se 

předpokládá další růst strojírenského odvětví. Tento globální aspekt podporuje budoucí úspěšnost 

komerčního uplatnění výstupů. Strojírenský průmysl v ČR není výjimkou a v průměru roste o několik 

procent ročně. Například v roce 2016 byl zaznamenán růst o zhruba 3,8% a tržby o 4,6%. Data vyplývají 

ze studie analytické společnosti CEEC Research. Poměrně pravidelný růst ovlivňuje celá řada faktorů. 

Jedním z nich je neustále se zvyšující technická úroveň výrobků, kdy se naši výrobci již pomalu přibližují 

úrovní nejvyspělejších zemí. Což platí především pro výrobce aut a komponent k nim přidružených. 

Tržby by měly vzrůst letos v průměru o 3,8 procenta. Optimističtější jsou velké firmy  

s ročním obratem vyšším než 250 milionů korun, které očekávají růst tržeb o 5,4 procenta. Malé 

a střední firmy počítají s růstem o 3,8 procenta. Tento rozdíl se v dalším vývoji prohlubuje. Zatímco 

velké strojírenské firmy očekávají v příštím roce růst tržeb v průměru o 5,7 procenta, malé a střední 

podniky o 1,9 procenta. Velké i malé firmy se obávají především nedostatku pracovní síly a tím hrozbě 

včasného zajištění zakázek a rozvoje firem. Velkou příležitostí je aplikace konceptu a nástrojů I4.0. 

 

Tab. 7:. SWOT Analýza strojírenství 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
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Růst strojírenského odvětví 

Zavedené produkty 

Neustále se zvyšující kvalita  

Dobrá technologická vybavenost firem 

 

Závislost na zahraničním kapitálu 

Malá variabilita produktů  

Vysoké náklady 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Nové technologie výroby 

Automatizace výrobních procesů a 

implementace I4.0. 

Zapojení se do dotačních programů na podporu 

průmyslových podniků 

Expanze mimo EU 

 

 

 

Nedostatek zaměstnanců 

Přechod na EURO 

Vnější politické vlivy (sankce proti dalším státům 

– Rusko atd.) 

Změna legislativy ve vazbě na strojírenský 

průmysl 

Pokles spotřeby 

Nové technologie 

 

 

 

3.5.4. Identifikace progresivních výzkumných směrů a technologií do budoucna 

 

Identifikace možností transferu technologií 

 

V předchozí kapitole byly identifikovány silné a slabé stránky strojírenského průmyslu, včetně jeho 

příležitostí a možných hrozeb, které by mohly ohrozit jeho případný kontinuální růst. Globální aspekt 

a předpoklad růstu průmyslu nahrává budoucímu úspěšnému komerčního uplatnění výstupů. 

Strojírenský průmysl je v dnešním světě propojen s prakticky všemi oblastmi lidského bádání 

a působení. Je tedy silně ovlivněn vývojem (platí i naopak) v dalších průmyslových oblastech a v rámci 

spolupráce, jak napříč platformami, tak přirozeným vývojem, je donucen flexibilně na tento vývoj 

reagovat. Především v oblastech nanotechnologií, automatizace, I4.0., ale i v oblastech pokročilých 

materiálů, chemie, metalurgie apod. proběhl a dá se nadále předpokládat přirozený růst. Nové 

technologie poté skýtají ideální příležitost a v podstatě nutnost spolupráce firem a výzkumných 

institucí za účelem transferu technologií a to jak pohybujících se ve stejném odvětví, tak napříč sektory. 

Evropská Unie, potažmo Česká republika si je vědoma potřeby aplikace nových poznatků do praxe, a 

proto se snaží transfer podporovat především pomocí dotačních programů jako je Horizon 2020, 

IraSME, Eureka (v rámci EU), nebo TRIO, OP PIK - Aplikace, Epsilon - TAČR, OP VVV (v rámci ČR). Podpora 

je pro podniky z aplikační sféry poměrně lákavá, jelikož jim to umožní část výdajů, které by musely na 

vývoj vynaložit, ušetřit, což hraje pozitivní roli v rozhodovacím procesu, zda se pokusit novou 

technologii vyvinout nebo ne. Výzkumným organizacím pak dotační podpora dává větší jistotu 

financování, než spoléhání se na uzavření komerčních zakázek.  

 

Oblasti, ve kterých by aplikovaný výzkum mohl pomoci aplikační sféře 
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Aplikovaný výzkum lze rozdělit na dva druhy podle účelu: všeobecný aplikovaný výzkum, který je 

soustavným zkoumáním za účelem získání nových poznatků, které ještě nedosáhlo stadia s jasnou 

specifikací cílů pro jeho aplikace a specifický aplikovaný výzkum, který je rovněž soustavným 

zkoumáním za účelem získávání nových poznatků, ale směrovaných k specifickému praktickému cíli 

s jasnou aplikací výsledků. Mezi výsledky aplikovaného výzkumu většinou patří takové výstupy, které 

reálně představují výsledek, tj.: patenty, poloprovozy, ověřené technologie, odrůdy, plemena, užitné 

a průmyslové vzory, prototypy, funkční vzorky, certifikované metodiky či software.  

 

Již podle definovaných druhů výsledků lze poznat, že oblastí, do které aplikovaný výzkum může 

zasahovat, je v podstatě celá aplikační sféra. Teoretické poznatky, tedy výsledky základního výzkumu, 

je totiž zapotřebí přenést do praxe, aby měly reálné uplatnění a ověřily se jejich predikce.  

Ze zkušeností výzkumných center, například VÚTS (CRSV, výzkumný ústav se zaměřením na 

zpracovatelský průmysl), který je špičkovým centrem v aplikovaném výzkumu, vyplývá, že některé 

teoretické poznatky se pak mohou významně lišit od praxe. Například výzkum a aplikace v oblasti 

vačkových mechanismů vyvrátily několik teorií o životnosti těchto mechanismů.  

 

Jak již bylo zmíněno, aplikovaný výzkum je prováděn na mnoha pracovištích po celé České republice a 

tato vysoce specializovaná zařízení disponují nejmodernějšími technologiemi, s jejichž pomocí jsou 

schopny konkurovat podobným institucím v Evropě a poskytovat tak aplikační sféře vysoký standart 

splňující jejich požadavky.  

 

Níže je uveden seznam několika nejvýznamnějších regionálních výzkumných center, která jsou 

z hlediska kompetentnosti chápána jako jedna ze základen současných i budoucích kapacit 

aplikovaného výzkumu:  

 

▪ Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) 

▪ HILASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum 

▪ Membránové inovační centrum 

▪ Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 

▪ Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů 

▪ Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec 

▪ Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 

▪ NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) 

▪ Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně 

▪ Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UNICRE) 

▪ Centrum nových technologií a materiálů 

▪ Regionální technologický institut - RTI 

 

Tato centra jsou zaměřena především na strojní průmysl, nicméně existuje celá řada dalších 

významných center zaměřených na výzkum plodin, zemědělství, lesnictví, těžby, dopravní 

infrastruktury, energetické těžby, životního prostředí atd., zkrátka se zaměřením na všechny oblasti 

lidského bádání.  

 

http://www.zmmc.cz/cs/
http://www.hilase.cz/
http://www.membrain.cz/
http://cxi.tul.cz/
http://www.rcptm.com/cs/
http://www.vuts.cz/
http://www.rmtvc.cz/
http://www.netme.cz/
http://www.materials-research.cz/cz/
http://www.unicre.cz/
http://ntc.zcu.cz/
http://rti.zcu.cz/
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3.5.5. Kompatibilita na výzvy a priority H2020 

 

Horizon 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace je největší a nejvýznamnější program pro 

financování vědy, výzkumu a inovací na evropské úrovni pro roky 2014-2020. Program navazuje na 

rámcové programy, které EU vyhlašuje již od roku 1980, především pak na 7. rámcový program pro 

výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, který běžel v letech 2017-2013. Program H2020 klade 

mnohem větší důraz na podporu inovací a podporu malých a středních podniků. Cílovou skupinou 

programu jsou na jedné straně výzkumní pracovníci, ať už se jedná o výzkumníky pracující na 

univerzitách, ve výzkumných ústavech, nebo v průmyslových firmách, na straně druhé také podniky  

a firmy, které mohou v programu H2020 najít účinného pomocníka pro financování aktivit v oblasti 

špičkového výzkumu a technologií, v neposlední řadě je program určen také nevládním a neziskovým 

organizacím či občanským sdružením. Mezi hlavní priority H2020 patří Excellent Science, Industrial 

Leadership, Societal Challenges, Spreading excellence and widening participation, Science with and for 

Society, The European Institute of Innovation and Technology (EIT), Euratom Research and Training 

Programme 2014-2018.  

 

Strojírenský průmysl pak je nejvíce kompatibilní s tématem Industrial Leadership, který je tvořen 

několika stěžejními sektory, jako jsou nanotechnologie, vesmír, pokročilé výrobní technologie  

a procesy, pokročilé materiály, biotechnologie, případně informační a komunikační technologie. 

V rámci tohoto tématu jsou průběžně, ale i dlouhodobě otevírány konkrétní výzvy, do kterých se 

mohou hlásit konsorcia tvořená z organizací z minimálně třech zemí EU (není vždy podmínkou, 

nicméně je pravidlem, že bez zapojení minimálně tří států a k tomu i některé velké země, jako je Anglie, 

Německo atd., má projekt jen minimální šanci na úspěch). Ačkoliv je téma Industrial Leadership 

strojírenství a obecně průmyslu nejbližší, ani další témata mu nejsou uzavřena, jelikož je mnoho z nich 

propojeno napříč různými sektory.  

 

 

3.5.6. Shrnutí, závěry a doporučení pro státní správu 

 

V současné době funguje podpora aplikovaného výzkumu a vývoje především na bázi programů 

Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu. Podniky jako hlavní řešitelé se hlásí do 

programů ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a snaží se získat finanční podporu pro své 

projekty, od kterých si slibují navýšení produkce, zvýšení konkurenceschopnosti, snížení nákladů atd. 

Jedná se o léty prověřený systém, který v rámci daných možností funguje. Jeho nevýhodou je závislost 

na výzvách, do kterých se účastníci v rámci programů musí přihlásit. Výzvy mají většinou krátký čas pro 

podání projektu (obvykle max. 2 měsíce od vyhlášení výzvy) a posléze dlouhý rozhodovací proces o 

přijetí projektu (často i 6 měsíců). Pro podniky, které potřebují flexibilně 

reagovat na trh a konkurenci, je to často poměrně neatraktivní, jelikož příprava projektu a rozhodovací 

proces trvá i jeden rok, což může mít za následek, že predikce v návrhu projektu již neplatí.   
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Značným usnadněním by bylo vyhlášení kontinuálních programů po vzoru Německa, kdy by program 

neměl výzvy a předem dané termíny pro podání projektu, ale fungoval by na principu otevřené výzvy, 

kdy by se do něj mohly projekty hlásit průběžně. Značně by se tím zvýšila kvalita podávaných projektů 

a urychlil by se rozhodovací proces.   

   

3.4. Oblast materiálů 

 

Technologie materiálů představuje složitý multidisciplinární vědní obor, který se zabývá návrhem  

a modelováním i optimálním využitím a výrobou materiálů k naplnění určitých funkcí. Rozhodující je 

pochopit složité vztahy mezi atomy nebo molekulami, jejich vliv na mikrostrukturu či složení, a rovněž 

na technické vlastnosti v makroskopickém měřítku. Klíčem k přípravě materiálových vlastností na míru 

je poznání toho, jak mikrostruktura ovlivňuje makroskopické vlastnosti, tj. např. fyzikální a chemické 

chování v různých aplikacích, jak zlepšovat funkční charakteristiky a jak lze tyto vlastnosti upravovat  

a řídit pomocí prostředků, jež nabízí technologie materiálů a výroby. Technologie materiálů budou hrát 

v evropském průmyslu zásadní úlohu. Budou ovlivňovat konkurenceschopnost takřka ve všech 

odvětvích. Investice do technologie materiálů otevírají cestu k úspěchu na globálním trhu a budou 

přispívat ke vzniku průkopnických technologií a inovací a zlepšovat tak situaci na evropském trhu práce. 

Využíváním nových materiálových vstupů (odpadů z jiných odvětví), maximální podporou recyklace, 

může tato oblast významně přispět k řešení nedostatku přírodních zdrojů a globálním hrozbám 

zejména souvisejících se změnou klimatu. 

 

3.4.1 Modelování a víceúrovňový přístup 

 

Modelování a víceúrovňový přístup (Modelling and Multiscale) je součástí širšího kontextu, ve kterém 

působí další technologické platformy, jako jsou EuMaT, Manufuture, ECTP, ESTEP, SMR, SusChem a 

Textile ETP, a také iniciativy, jako EMIRI (Iniciativa pro průmyslový výzkum energetických materiálů), 

EMMC (Evropská rada pro modelování materiálů) a EMCC (Evropská rada pro analýzu materiálů). 

Prostřednictvím této oblasti lze dosáhnout plné synergie s těmito iniciativami, které přispívají 

k propojení výzev ve vývoji materiálů s potřebami modelování a víceúrovňového přístupu. 

 

Výzvy 

Potřeba snižování nákladů na vývoj výrobků a procesů si žádá chytré konstrukční postupy, které zaručí 

užitné vlastnosti výrobku (reverzní inženýrství) a ve virtuálním prostředí propojí informace  

o funkčních charakteristikách procesu a výrobku. Při výběru vhodného materiálu pro dosažení 

požadované kvality, funkce a nákladů se uplatňuje materiálové modelování. Protože jsou vlastnosti 

materiálu dány jeho složením, mikrostrukturou a postupem výroby, je pro správný výběr zapotřebí 

propojit velké množství dat. Funkční charakteristiky a životnost materiálu pak závisí na jeho 

vlastnostech a na prostředí, ve kterém se používá. Pro manipulaci s daty o materiálu, výrobním 

procesu, životnosti a funkčních charakteristikách výrobku během jeho životního cyklu jsou nezbytné 

virtuální modely s příslušnou podporou informačních technologií a spolupráce na tvorbě databází  

a programů pro rozhodování. Důsledky Průmyslu 4.0 jsou dobře známy. Materiálové modelování 

v etapách zpracování a výroby materiálů s uplatněním snímačů a preprocesingu a postprocesingu dat 
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tvoří klíčovou část budoucího výzkumu. Modelování se však nemůže omezovat jen na výrobu 

materiálů. Je potřeba zapojit i koncové uživatele a snažit se predikovat změny vlastností materiálu  

i během jeho použití, a získat tak prognózu jeho životnosti v průběhu životního cyklu. Návratnost 

investic do materiálového modelování se může pohybovat od 2 to 1000 (průměr je 8).1 

 

▪ Data, informace a systémy pro analýzu a řízení znalostí 

Je třeba vytvořit databázi pro zatřídění stávajících znalostí, včetně dat ze simulací (metadat 

programových kódů, datových vstupů a výstupů), materiálových vlastností (vstupních dat  

a modelových výstupů) a dat z analýz materiálů (databáze podmínek zkoušení, výsledků 

měření, měřicích postupů, zařízení a simulací), a propojit tak odborníky na materiálové 

modelování a ty, kdo realizují experimenty, a vytvořit i vazbu na standardizaci. 

 

▪ Integrace víceúrovňové vědecko-technické analýzy a metod a prostředí pro konstruování 

▪ Prediktivní nástroje jsou prostředkem pro tvorbu hypotetických scénářů jako podkladů pro 

rozhodování. Jelikož jsou k inicializaci mnoha modelů zapotřebí experimentální výsledky, měla 

by jejich validace zohledňovat nejistoty experimentálních hodnot pro posouzení spolehlivosti 

výstupů modelu. Kvalitativní trendy identifikované pomocí modelování jsou pro výrobce sice 

užitečné, ale do budoucna je cílem získat kvantitativní údaje. 

 

▪ Architektura VaV v oblasti modelování a návrhu, návrh a vývoj výrobků/výrobní proces a 

podnikové systémy podpory konstruování 

Kombinované a iterativní uplatnění modelování, simulací, experimentů, zkoušení, analýz  

a snímání na základě metodologicky jednotné strategie v různých prostředích může rozšířit 

platnost použitých modelů i mimo interval validace zkoušek, a zlepšit tak účinnost metod 

validace. Odráží to nutnost integrovat a propojit experimenty a simulace do společné 

platformy pro I4.0 při zajištění vzájemné součinnosti nástrojů, pracovních postupů, standardů 

pro data a modely i experimentů. 

 

▪ Modelování informačního potenciálu, strategie a integrace informací na tržní platformě 

Úlohou překladatelů je převést průmyslové zadání do podoby otázek pro odborníky na 

modelování. Je třeba vytvořit platformu, ve které se integrují různé prvky a zajistí se vzdělávání 

a rámec komunikačního „jazyka“. 

 

Doporučení 

 

 
1 https://zenodo.org/record/44780 
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Konkrétní výzvou je tvorba modelů, které umožní pochopit jevy poškozování a degradace  

na mikrostrukturní úrovni. Panuje velká poptávka po zajištění spolehlivosti a udržitelnosti funkčních  

a konstrukčních materiálů a součástí již ve fázi návrhu. Klíč k tomu představuje vývoj nástrojů pro 

výpočtový návrh materiálu (Computational Material Design, CMD) na základě mikrostruktury, který 

povede k dosažení správných, žádoucích a předepsaných materiálových vlastností. Takový model by 

měl zohlednit výrobní kroky již v návrhu procesu a výrobku pomocí CMD. Je třeba odstraňovat hlavní 

překážky bránící skutečnému uplatnění CMD při řešení poškozování na mikrostrukturní úrovni, 

degradace, a také při predikci doby do poruchy, a to pomocí přístupu PSPP pro modelování  

a experimenty (Process Structure Properties Performance): 

 

Obrázek 1: Přístup PSPP pro modelování a experimenty. 

 

 

Pramen: VTT (http://www.vttresearch.com/propertune) 

 

Jde o pochopení mikrostrukturních (kovy, keramika, disperzí zpevněné plasty, povlaky a další 

materiály) a fyzikálních základů modelování únavy, degradace funkčních vlastností a struktury 

(opotřebení, poškozování, lom, koroze, oxidace při stárnutí, tepelné pnutí, teplota vzplanutí, 

delaminace (povlaky), porušení matrice nebo lomu vláken (disperzí zpevněné plasty), odtržení částic 

disperze od matrice (kompozity s kovovou matricí), a další jevy). Materiálové vlastnosti obvykle závisí 

na složení, mikrostruktuře a výrobním procesu (tváření, odlévání, finální tepelné zpracování, svařování 

a pájení, lepení, slinování, navařování). Účinky provozních podmínek, ve kterých materiály součástí 

pracují, jsou dosud z větší části neznámé (tlak, teplota, druh vzájemného pohybu), což platí i o druhu 

prostředí (ropa, benzín, biopaliva, maziva, plyny). Všechny tyto činitele je potřeba v systému 

komplexně zohlednit, aby se dosáhly příznivé funkční charakteristiky součástí a určila prognóza jeho 

trvanlivosti. Zrychlené laboratorní zkoušky je třeba kombinovat s monitorováním a poznatky o 
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lokálním chování materiálů pod provozním zatížením. Modely musí být stabilní i při proměnlivých 

podmínkách, mít solidní experimentální základy a vycházet z údajů v databázích. 

 

Je zapotřebí sestavit modely pro četné jednotlivé i kombinované mechanismy poškození  

a porušení povrchu/podpovrchových vrstev, k nimž dochází pod zatížením v různých materiálech, 

sloučeninách, a také pro konkrétní způsoby povrchového zpracování, při zohlednění kritických 

hodnot napětí a deformace, a rovněž vytvořit propracovanější modely poškození a porušení 

materiálů. 

 

Takový přístup bude mít zásadní dopad na zvýšení hodnoty výrobků z Evropské unie oproti výrobkům 

ze zemí s nízkými náklady. Trvanlivost evropských výrobků je sice vyšší než v těchto zemích, ale i tak je 

potřeba ji dále zvyšovat, a plnit tak požadavky na záruky pro zákazníky  

a soustavně zvyšovat i funkční charakteristiky výrobků. Návrh materiálu se odvíjí od podmínek, ve 

kterých bude sloužit, a od nároků na jeho trvanlivost. Budeme-li vědět, jak navrhovat materiály pro 

různé součásti pro definovaný životní cyklus a účel, můžeme se jako jejich dodavatelé a spotřebitelé 

spolehnout i na záruky, které pro ně budou stanoveny. Je zapotřebí: 

 

▪ omezit množství používaných materiálů (směrnice o surovinách), hmotnost součástí (snížení 

spotřeby paliva v dopravě) a zvýšit bezpečnost (šetrnost k životnímu prostředí a bezpečné 

použití), 

▪ zlepšit funkční charakteristiky (vyšší tlaky a otáčky), produktivitu (továrna budoucnosti), kvalitu 

(směřovat k výrobě s nulovým výskytem závad) a snížit dopady na životní prostředí (snížit 

emise CO2 v dopravě). 

Aby se podařilo všechny tyto výzvy naplnit, musíme navrhovat materiály na míru, které budou 

optimalizované pro provozní prostředí daného výrobku, jejž tak bude možné bezpečně užívat po 

celou predikovanou dobu životnosti. Obecně doporučujeme i do budoucna rozvíjet výzkum v oblasti 

informatiky materiálů: kombinovat experimentální a teoretické vysokokapacitní metody s dolováním 

dat/strojovým učením. 

 

Existuje silná poptávka po nových a progresivních materiálech (funkčních, konstrukčních i dalších). 

Preferovanou metodou je zde výpočtový návrh materiálu (CMD), přičemž evropský průmysl je 

připraven na její zavedení. Spolehlivé fungování metody CMD má vliv nejen na nové výrobky (funkce, 

spolehlivost, náklady a další parametry), ale i na proces VaV: analýza dopadů metody CMD na VaV 

odhalila zkrácení doby vývoje, menší experimentální náročnost a celkově menší výskyt neúspěšných 

pokusů. Materiálové modelování a CMD mohou přispět ke sblížení sfér vědy, vývoje a výroby. 

S metodou CMD a modelováním může být snazší předpovědět, zda jsou cílové funkční charakteristiky 

konkrétních (konstrukčních a funkčních) materiálů dosažitelné, obtížně dosažitelné nebo nereálné. 

Tyto výhody však mohou dojít naplnění jen při rozsáhlém výzkumném nasazení, jehož náročnost 

značně přesahuje možnosti jednotlivých výzkumných institucí  
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a průmyslových subjektů, a vyžaduje tak společné výzkumné úsilí pod hlavičkou programu Horizont 

2020 a 9. Rámcového programu. 

 

V dnešní době se jen velmi malá část materiálů navrhuje pomocí modelování a výpočtových metod. 

Řada uživatelů z průmyslu potřebuje překonat významné bariéry, které brání širokému uplatnění 

metody CMD. Jestliže v budoucnu vzniknou a budou dostupné modely na bázi open source (se 

standardními deskriptory) a materiálové databáze, najde metoda CMD široké uplatnění v řadě 

průmyslových oborů a technických služeb, a to včetně malých a středních podniků. Nové modely 

mohou generovat takové údaje pro účely návrhů, které nebudou chráněné vlastnickými právy  

a budou moci být např. součástí příruček organizace ESDU (Engineering Sciences Data Unit). Spolehlivé 

a levné modelování a účinné orientované procesy vývoje materiálů pak umožní navrhovat pomocí 

metody CMD aplikace v širším spektru. Budou mezi ně patřit procesy, součásti  

a systémy s vynikajícími funkčními charakteristikami a aplikace, které jsou dnes mimo náš dosah nebo 

dokonce dosud nepředstavitelné. To bude mít bezpochyby velmi významné důsledky pro technologii 

a podnikání v Evropě. Příkladem může být případová studie vývoje nové hlavy válce nebo vývoje 

nového bloku, kdy se uplatněním modelování zkrátila doba vývoje o 15–25 %, snížil se počet 

ověřovacích zkoušek dílů, zkrátila se doba cyklu odlévání a tepelného zpracování a z analýzy nákladů a 

přínosů vyplynul odhad celkové návratnosti investice více než 7:1.2 Podle nedávného průzkumu ušetřil 

jeden projekt díky pochopení materiálové problematiky miliony eur, doba vývoje se zkrátila z 10 let na 

1,5 roku, odpadla potřeba experimentů a celková úspora nákladů se díky materiálovému modelování 

pohybovala od 100 tisíc do 50 milionů eur při průměru 12 milionů eur  

a mediánu 5 milionů eur.3 Když bude do procesu návrhu materiálu s využitím modelování zahrnuta  

i optimalizace nákladů a odhadu působení na životní prostředí, přispěje to i k reindustrializaci 

Evropské unie. 

 

3.4.2 Materiály pro energetiku 

 

Materiály pro energetiku (Materials for Energy) se orientují na materiálové úkoly, které vyvstávají při 

vývoji a uplatňování stávajících a nových technologií ve výrobě, přenosu a účinném využívání energie. 

Zahrnují široké spektrum materiálového výzkumu v oblasti efektivní výroby elektrické energie, od 

flexibilních elektráren na fosilní paliva se zachytáváním, využitím a ukládáním uhlíku po novou generaci 

větrných turbín instalovaných na moři, progresivních síťových systémů a problematiky účinnosti 

koncové spotřeby. Cíle jsou úzce sladěny s evropským strategickým plánem pro energetické 

technologie. 

 

Výzvy a perspektiva 

Široce uznanou skutečností je, že efektivní energetická soustava vyžaduje‚ vyvážené portfolio 

energetických technologií, jelikož neexistují žádná‚ bleskově fungující technologická řešení a jelikož 

 
2 Gerhard Goldbeck, „The economic impact of molecular modelling of chemicals and materials. Impact 

of the field on research, industry and economic development“ (Hospodářský dopad molekulárního 

modelování chemických látek a materiálů. Vliv oboru na výzkum, průmysl a hospodářský rozvoj), 2012 
3 https://zenodo.org/record/44780 
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každá země EU má svůj charakteristický mix energetických zdrojů i průběh poptávky, jež se při rozboru 

jejích energetických potřeb musí zohlednit. Proto je třeba nastavit fungující rovnováhu mezi rychle 

regulovatelnými technologiemi energetických zdrojů a neregulovatelnými/kolísavými technologiemi 

obnovitelných zdrojů tak, aby bylo možné pokrýt špičky poptávky, a současně podněcovat optimalizaci 

elektrických a tepelných sítí, účinné využívání energie a rozvoj kapacit pro uchovávání energie. Další 

postup se musí přizpůsobit i aktuálnímu mixu energetických zdrojů  

a infrastruktuře, jež dokáží flexibilně a za přijatelnou cenu pokrývat nynější potřebu tepla a elektrické 

energie. 

 

Začneme-li u rychle regulovatelných technologií výroby energie, např. u tepelných elektráren (na 

fosilní paliva, biomasu a podobných systémů), prioritou zůstává zlepšování účinnosti, flexibility  

a spolehlivosti za účelem lepších hospodářských výsledků ve výrobě energie, snižování spotřeby 

neobnovitelných zdrojů a emisí uhlíku. Emise uhlíku se především snižují zlepšením účinnosti zařízení 

při zvýšení provozních teplot a tlaků. To klade nároky na materiály, které musejí snést vyšší teploty při 

současném zatížení korozí, tečením, únavovým namáháním a dalšími činiteli, a také na výrobu lepších 

materiálů, např. při svařování, odlévání a kování velkých součástí. V některých aplikacích, např. 

u plynových turbín, lze pracovní teploty dále zvýšit použitím kompozitů s keramickou matricí. Paralelní 

směr představuje nahrazení dosavadních paliv palivy s nízkým obsahem uhlíku, např. biomasou a 

odpady. To je možné v systémech, které využívají jedno palivo i několik druhů paliv, kde materiály jejich 

součástí pracují ve velmi agresivním prostředí, ať již jde o kotelnu s přímým ohřevem, nebo o plynovou 

turbínu/spalovací motor na syntézní plyn z biomasy/zplyňování odpadu. Provázání těchto technologií 

se solárními termálními systémy nabízí nové způsoby snižování emisí uhlíku. 

 

Nové progresivní energetické cykly, jako je např. vysokotlaké spalování s vysokým obsahem kyslíku  

a použitím plynu nebo syntézního plynu získaného z uhlí/biomasy mohou přinést skokovou změnu 

účinnosti při úplném odbourání emisí uhlíku. Tyto cykly, jejichž provozní teploty dosahují až 1400 °C  

a tlaky až 300 bar a ve kterých působí potenciálně agresivní superkritická směs CO2/páry, posouvají 

nároky na materiál turbosoustrojí a teplosměnných prvků na novou úroveň a za hranice dosavadních 

provozních parametrů. S tím, jak se materiály přibližují limitům, které jsou dány jejich podstatou, 

nabývá na důležitosti monitorování stavu, které přispívá ke zvýšení spolehlivosti a předchází 

nečekaným výpadkům a nákladům na jejich řešení. Dobré vyhlídky slibují materiály a povlaky, které 

dokáží zajistit snímací funkce, a rovněž povlaky se schopností samohojení, které reagují na změněné 

podmínky v zařízení. Rovněž CO2 (pocházející z výroby energie a energeticky náročných odvětví) bude 

potřeba zachytávat a přepravovat do bezpečných úložišť, přestože zatím dostupné metody mají 

závažný dopad na účinnost elektráren (a zvyšují tak náklady na výrobu elektrické energie 

v energetických soustavách). Vývoj materiálů nabízí nové možnosti s nižšími náklady, kam patří 

separační membrány nebo tuhé sorbenty. Materiálovou výzvu představuje potřeba zlepšit materiálové 

vlastnosti, a tak snížit investiční (CAPEX) i provozní (OPEX) náklady. U tradičnějších metod zachytávání 

CO2 je výzvou zajištění vysoké dostupnosti. U konvenčních postupů mokrého praní pomocí 

rozpouštědel na chemické nebo fyzikální bázi v uhelných/plynových elektrárnách je budoucím úkolem 
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vybrat spolehlivé/cenově dostupné materiály pro jednotlivé části systému. U separace před 

spalováním jsou zapotřebí materiály pro plynové turbíny spalující plyny s vysokým obsahem H2, 

optimalizované katalyzátory pro WGSR (katalytická posunová reakce voda-plyn) a membrány pro 

vzduchové třídění. 

 

V oblasti obtížně regulovatelných technologií obnovitelných zdrojů se budují větrné a přílivové turbíny, 

které zvládnout i drsné prostředí na moři/pod hladinou moře, kde údržba a opravy přinášejí velké výzvy 

i vysoké náklady. Pro takové podmínky jsou nutné velmi odolné korozivzdorné materiály, neboť 

svařence, odlitky i další konstrukční díly (např. stožáry a podmořské konstrukce), jakož i lopatky, 

převodovky a další celky musí fungovat po dlouhou dobu pod intenzivním mechanickým zatížením, 

které vede k agresivnímu únavovému namáhání. U solární fotovoltaiky je úkolem zlepšit účinnost při 

minimalizaci materiálových nákladů, a dále nalézt řešení, která dovolí integrovat ji do budov  

a vzdálených zařízení, a také uchovávat teplo a elektrickou energii, např. v progresivních bateriích. 

U koncentrátorových kolektorů (Concentrated Solar Power, CSP) je náročným úkolem vývoj 

progresivnějších typů a teplosměnných materiálů pro práci s roztavenými solemi, s CO2 v nadkritickém 

stavu nebo jinými progresivními teplosměnnými tekutinami. 

 

V oblasti přenosu energie se nynější síť blíží svým provozním limitům, protože narůstá spotřeba energie 

a stále více se prosazují obnovitelné zdroje. Výzvu představuje zavedení nových materiálů pro kabely 

o vysoké vodivosti (např. kompozitů) pro snížení ztrát při přenosu energie, které lze dále omezit 

nasazením supravodivých materiálů, např. u podzemních kabelů. Nejdůležitější však je bezpečnost a 

odolnost (chytrých) sítí, a proto je nezbytné vzdálené monitorování závad v síti, transformátorech a 

rozvodnách (zejména u stejnosměrného proudu). Budoucí náročné úkoly zahrnují snížení ztrát na 

<0,5 %, spínání až do hodnoty 10 kV (s použitím karbidu křemíku) a zvýšit rovnoměrnost rozvodu. 

Chytré sítě obsahují mnoho prvků, jejichž praktickou použitelnost ještě bude třeba prokázat. Prvky pro 

uchování energie čelí problémům podle svého technického řešení, např.  

u setrvačníků je třeba věnovat se tuhosti, pevnosti a dynamickému chování kompozitních materiálů. 

Důležitá je i stabilizace elektrochemických úložišť energie pro záložní účely. Výzvy pro oblast materiálů 

přicházejí i ze sítí pro rozvod plynu, u nových paliv, jako je bioplyn, biometan, zkapalněný zemní plyn 

(LNG) nebo vodík. Přeprava CO2 přináší další úkoly v oblasti koroze a určení mezních podmínek pro 

uplatnění současných ocelí pro potrubní přepravní systémy. 

 

V oblasti snižování poptávky po energii a šetření energií existuje rovněž množství materiálových úkolů. 

Toto odvětví je různorodé a v mnoha oborech je aktuální znovuzískávání odpadního tepla. Tepelnou 

účinnost průmyslových zařízení lze zlepšit uplatněním zařízení pro jímání tepla a chladu. Energetická 

účinnost (např. snižování toků při vytápění a chlazení) je hlavním budoucím úkolem ve stavebnictví. Je 

třeba vypracovat nové a zlepšit stávající konstrukční návrhy a (stavební) materiály pro omezení úniku 

tepla, lepší tlumení, uchování tepla a chladu, intenzivnější zachycování slunečního tepla a jeho využití 

pro klimatizaci. Ke snížení spotřeby energie v budovách je zapotřebí vyvinout stavební materiály 

s nízkou tepelnou vodivostí, které zvýší tepelný odpor nebo pozdrží prostup tepla. U některých 

stavebních materiálů užívaných pro nízkoteplotní výměníky (např. v geotermálních zdrojích nebo 

v podlahovém vytápění) je potřeba vyšší vodivost, aby se zvýšila jejich tepelná účinnost. 

 

Doporučení 
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Pro blízkou budoucnost je důležitý výzkum, vývoj a zavádění slitin a keramických i jiných materiálů  

a povlaků, které umožní použít progresivní provozní podmínky a přinesou vyšší spolehlivost rychle 

regulovatelných energetických zdrojů. Metody, které zvýší uplatnění nízkouhlíkových paliv (např. 

biomasy) a umožní zachytávat, využívat a ukládat uhlík (CCUS), je třeba realizovat v časovém horizontu 

pěti let. CCUS bude mít vliv na dostupnost a spolehlivost elektráren (ve smyslu provozních 

charakteristik materiálů), který bude třeba sledovat spolu s (extrémními) provozními stavy. Prioritou 

pro blízkou budoucnost je i snižování technických a finančních rizik. Další prioritou je nová možnost 

dosahovat současně vysoké účinnosti a odstraňovat CO2 v progresivních cyklech spalování s vysokým 

obsahem kyslíku, což může vést k posunu směrem k výrobě elektrické energie ze zemního plynu a 

biogenních plynů s minimálními emisemi v nízkonákladových nízkouhlíkových, a především rychle 

regulovatelných energetických zdrojích. V jaderné energetice zůstávají úkoly pro nejbližší období 

s tématem odolnosti proti korozi a korozi pod napětím, a také výroba velkých systémových dílů pro 

elektrárny nové generace. 

 

Prioritou by mělo být vzdálené sledování stavu materiálu v tepelných elektrárnách a větrných 

turbínách instalovaných na moři nebo přílivových turbínách, a také zdokonalené materiály lopatek pro 

vyšší výkony. Dále je zapotřebí výzkum a rozsáhlé vyhodnocování materiálů pro výrobu energie 

s využitím vln a přílivu, a také související monitoring stavu konstrukce. Fotovoltaika a zachycování 

sluneční tepelné energie vyžadují materiály s lepšími vlastnostmi a schopností fungovat při vyšších 

teplotách. Priority pro přenos energie představuje výzkum kompozitních a supravodivých materiálů 

pro zvýšení kapacity sítě. U chytrých sítí je nejdůležitější prokázat způsobilost materiálů pro síťové 

prvky  

a úložiště. 

 

Mezi priority v oblasti snižování poptávky a šetření energií patří progresivní materiály pro zlepšování 

rekuperace tepla z korozivních plynů o vysoké teplotě a pro zvyšování energetické účinnosti 

fungujících, ale energeticky náročných průmyslových odvětví. Podobně rychlý účinek mohou mít 

zdokonalené materiály pro jímání tepla/chladu. V sektoru stavebnictví jsou prioritou nové  

a zdokonalené možnosti a materiály pro snižování tepelných ztrát, jímání tepla a chladu a lepší 

zachytávání tepelné sluneční energie. 

 

3.4.3 Nanomateriály a nanostrukturní materiály pro funkční a multifunkční uplatnění  

 

Nanomateriály a nanostrukturní materiály pro funkční a multifunkční uplatnění (Nanomaterials  

& Nanostructured Materials for Functional and Multifunctional Applications) se zabývají 

nanomateriály  

a systémy z materiálů sestavovaných v nanoměřítku (Nanoassembled Material, NAM), jejichž struktury 

a jednotlivé součásti přinášejí díky svým nanorozměrům nové a výrazně lepší (tj. než struktury ve 
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větším měřítku) fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, děje a procesy. Nejdůležitější změny 

v chování nejsou dány řádovým zmenšením velikosti nanostruktur, ale novými jevy, které jsou 

objektům v nanoměřítku vlastní, nebo u nich převažují, jako je efekt uvěznění, převaha jevů 

probíhajících na rozhraní a jevy kvantové mechaniky. Úspěšné a řízené sestavování nanorozměrných 

materiálů připraví cestu pro vysoce přesnou výrobu umělých materiálů, které nejsou v přírodě 

dostupné a umožní formulovat nové třídy výrobků a materiálů pro speciální odvětví (doprava, 

energetika, stavebnictví, informační a komunikační technologie, kosmický průmysl a biomedicínu). 

 

Výzvy a perspektiva 

 

Praktické přínosy využití nanomateriálů a materiálů sestavovaných v nanoměřítku jsou dosud různě 

vzdáleny, podle toho, který aspekt těchto technologií budeme mít na mysli. V přírodě vznikají 

nanomateriály a sestavují se do složitějších struktur každodenně. Hromadná produkce výrobků 

v nanoměřítku dnes probíhá jen v několika oblastech trhu (integrovaná elektronika, snímače, povlaky 

a sondy pro diagnostiku různých onemocnění). Materiály lze rozlišovat podle toho, zda je nanomateriál 

pouze nanesen na povrch jiného materiálu a např. slouží jako funkční nanopovlak, nebo zda je 

zabudován v objemu materiálu, jako např. u kompozitů, kde nanomateriál zlepšuje nebo přidává nové 

funkce, a nakonec nanomateriály samy o sobě, jež mají konkrétní vlastnosti pro určité uplatnění, např. 

magnetické nanočástice pro léčbu rakoviny na bázi hypertermie. 

 

Funkční nanotechnologické povrchy nabízejí ohromný potenciál v různých odvětvích: antibakteriální  

a antivirové povrchy pro zdravotnické prostředky nebo klimatizační systémy, samočisticí povrchy na 

budovách, v automobilovém průmyslu a na silnicích, povlaky s vysokou mechanickou odolností pro 

technické textilie ve stavebních obloucích a prvcích ve stavebnictví a dopravě atd. 

 

Aby se nanotechnologie ve výrobku úspěšně uplatnila, je často potřeba použít takový materiál, jehož 

účinky dané nanorozměrem lze dosáhnout obvyklým postupem výroby polotovaru či samotného 

výrobku. Příkladem mohou být aditiva do plastů, které při vstřikování krystalizují jako nanočástice, 

tvorba kovových fází při kování, plazmové zpracování, které mění chemické složení povrchu, aby vznikl 

multifunkční povrch atd. 

 

Stávající materiály zdravotnických prostředků, jako jsou implantáty, lze zlepšit dodáním nových nebo 

vylepšením stávajících funkcí. Mohou být vyvinuty nové multifunkční a bioaktivní materiály pro 

regenerativní medicínu, tkáňové inženýrství a podávání léčiv. Pro implantovatelné prostředky jsou 

zapotřebí nové biokompatibilní materiály schopné poskytovat funkce snímání, ovládání, přeměny 

energie, zužitkování energie z okolí, uchovávání energie nebo přenosu dat. Nanomateriály na bázi 

uhlíku umožní vznik nových aplikací v oblasti kontrastních elektrolytů a snímačů. Nanodráty mohou 

sloužit k detekci virů v roztocích. Pórovité materiály s jejich velkou plochou povrchu budou mít 

nesmírně užitečné katalytické, adsorpční a absorpční vlastnosti. Různé nanočástice lze uplatnit 

v diagnostice prováděné v laboratorních podmínkách a jako nosiče kontrastních látek a léčiv. 

U kvantových teček a různých slitin s velikostí od 2 nm do 10 nm se projevují efekty kvantového 

uvěznění, které lze využít pro biofotonické účely při diagnostice a lokální léčbě na určitých místech těla. 

Mikrofluidní biočipy představují nastupující aplikaci např. pro klinickou patologii, zejména pro 

diagnostiku onemocnění přímo na místě. Tyto i další nové „chytré“ aplikace budou mít nesmírné 
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přínosy. V kombinaci se včasnou diagnózou, možná přímo při prvním propuknutí choroby, bude 

s těmito novými materiály možné nasadit účinnější léčbu. Nové druhy léčby, lepší prognóza a dřívější 

uzdravení pacienta a jeho návrat ke společensky přínosnému životu přispějí ke zdraví populace. 

 

Díky speciálním materiálům s bariérou proti pronikání plynů se může prodloužit skladovací doba 

potravin. Také chytré obaly, které budou uvádět nejen informace o výrobě, ale i o kvalitě potravin 

uvnitř obalu, výrazně sníží plýtvání potravinami v důsledku vypršení doby spotřeby. Mikrofluidní 

zařízení umožní průběžný odběr vzorků a zkoušení vzorků vzduchu/vody v reálném čase na obsah 

biochemických toxinů a dalších nebezpečných patogenů. Další využití produktů z moře bude důležité 

pro udržitelné dodávky potravin do rostoucích měst. K dosažení skutečně chytrých materiálových 

systémů, které se v konečném důsledku začnou podobat biologickým systémům, bude zapotřebí 

zkombinovat tři nebo i více funkcí, včetně logiky, snímání, uchování energie, konstrukční funkce  

a pohonu. Objeví se také nové koncepce pro obnovení odpadních vod, zemědělské půdy (ztráta 

humusu) a vzduchu (skleníkový efekt). 

 

Doporučení 

 

Očekává se, že nové materiály s aspektem nanorozměru budou hrát hlavní úlohu v prosazování inovací 

do různých průmyslových výrobků. Pro přijetí ze strany společnosti a široké uplatnění musí vzniknout 

spolehlivé normalizované postupy, které zaručí bezpečné a udržitelné hospodaření s nimi. Je třeba 

vypracovat terminologii pro nanotechnologie a nanomateriály, aby dozorové orgány, ostatní 

zúčastněné strany a spotřebitelé mohli mluvit společným jazykem a rozuměli odborným pojmům  

a jejich souvislostem. Dále je zapotřebí, aby byly na co největším počtu výrobků s přidanou hodnotou 

uvedeny informace o jejich obsahu nanotechnologických prvků. Informace o obsahu nanotechnologií 

by měla nést zprávu o tom, že byla při návrhu výrobku zohledněna jeho bezpečnost. V poslední době 

vznikly a zkoumaly se mnohé nanomateriály s velkým potenciálem pro uplatnění v průmyslu. Prioritou 

je vyrobit požadované nanomateriály s vlastnostmi na míru a vypracovat levné metody pro manipulaci 

s nimi při vytváření materiálů sestavovaných v nanoměřítku. 

 

Konkrétní doporučení směřují k následujícím krokům při efektivním vynaložení nákladů: 

▪ Výroba nanomateriálů pro vysoce účinnou přeměnu energie (solární články, termoelektrické 

jednotky, systémy pro zužitkování mechanické energie) a akumulátorů (baterie  

a superkondenzátory) 

▪ Výroba nanomateriálů tvořících lehké a chytré kompozity; zvláštní pozornost je třeba věnovat 

postupům syntézy nanočástic přímo v matrici (v polymeru, nebo tvrdém materiálu) 

▪ Výroba funkčně gradientních tvrdých povlaků sestavovaných v nanoměřítku, jež nabídnou 

extrémně vysokou přilnavost ke kovům a keramice a přispějí k výrobě součástí ve finálním 

tvaru (net-shape), a také k polymerům pro multifunkční účely (tribologické, mechanické  

a estetické aplikace, chemická netečnost, objemové barvení polymerů, magnetická 

kompatibilita atd.) 
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▪ Snížení nákladů na nanoporézní membrány u všech progresivních energetických systémů 

všech druhů (elektrárny na fosilní paliva nebo obnovitelné zdroje (větrné turbíny, zařízení 

využívající vln, přílivu, slunečního záření, palivové články atd.); pořízení a využití těchto 

materiálů při výrobě součástí bývá drahé, takže jejich trvanlivost a spolehlivost za provozu 

představují zásadní priority 

▪ Vývoj a výroba nano-mikrokompozitů a nano-nanokompozitů – obě použité fáze mají řízené 

rozměry v rozsahu nanometrů, submikronovém a mikronovém měřítku – se zlepšenými 

mechanickými a funkčními vlastnostmi a chováním při opotřebení 

▪ Začlenění výroby/syntézy nanomateriálů do zavedených výrobních/montážních linek 

nákladově úsporným způsobem 

Dlouhodobým cílem nanovědy je úspěšně využít měřitelné fyzikální vlastnosti správně navržených 

nanorozměrných objektů k predikci „efektivních“ fyzikálních vlastností nehomogenního syntetického 

materiálu vytvořeného technickými prostředky z nanorozměrných složek. Konkrétně se předpokládají 

následující výzkumná témata: 

 

▪ Zmapování základních jevů v nových nanorozměrných objektech 

▪ Úsporná syntéza velkého objemu nanorozměrných objektů o téže velikosti a tvaru v podobě 

připravených k použití 

▪ Nízkonákladové postupy pro hromadnou výrobu velkých objemů umělých materiálů 

s vlastnostmi na míru sestavovaných v nanoměřítku 

▪ Prediktivní modelování nanomateriálů a materiálů sestavovaných v nanoměřítku pro účely 

reverzního inženýrství 

▪ Monitorování výroby materiálů sestavovaných v nanoměřítku in-situ během kteréhokoli kroku 

výroby 

▪ Klinické využití nanostrukturní keramiky a kompozitů 

 

3.4.4 Konstrukční a funkční materiály na základě znalostí 

 

Na základě znalostí (Knowledge-based Structural & Functional Materials) se pozornost zaměřuje na 

progresivní technické materiály, jako jsou intermetalické materiály, kompozity s kovovou, keramickou 

nebo polymerní matricí a funkčně gradientní materiály (Functionally-Graded Material, FGM), včetně 

FGM pro biomedicínu a gradientních povlaků. 

 

 

 

Výzvy 

 

Intermetalika. Širšímu uplatnění intermetalických sloučenin v technice dosud brání řada nevyřešených 

problémů. Z „první generace“ intermetalických sloučenin jsou to pravděpodobně aluminidy titanu, 

které jsou nejblíže svému uplatnění v agresivním prostředí. U sloučenin FeAl se nyní pozornost upírá 

na ty s vyšším podílem hliníku. Silicidy stále ještě trpí nízkou houževnatostí za pokojové teploty a 
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citlivostí na „korozi“ vlivem fázové přeměny. Výzkum intermetalických sloučenin se proto začíná zčásti 

orientovat i na jiné soustavy. Příkladem „nového“ materiálu je RuAl, který lze použít i za velmi vysokých 

teplot. Nové téma představuje skladování vodíku, kde se předpokládá použití i některých 

intermetalických systémů (např. Mg2Ni). 

 

Kompozity s kovovou matricí (Metal Matrix Composites, MMC). Hlavní komplikací pro široké využití 

kompozitů MMC jsou náklady. Výrobci MMC vždy cílili hlavně na automobilové odvětví, ale právě 

v něm panuje pravděpodobně největší citlivost na výši nákladů. V leteckém průmyslu není tlak na 

náklady tak výrazný, ale pro něj jsou kompozity MMC dosud nedostatečně standardizované  

a nedostatečně spolehlivé. Kosmický průmysl hledá MMC s vyšší měrnou pevností a tuhostí, které mají 

tažnost vyšší než 3–6 % a zdokonalené tepelné vlastnosti. Důležité je také zlepšit korozní chování 

kompozitů MMC. Má-li dojít k širšímu průmyslovému uplatnění kompozitů MMC, je třeba řešit tyto 

otázky: snížení nákladů, zlepšení vlastností, zejména houževnatosti a tažnosti, základní výzkum pro 

zmapování vztahu mezi mikrostrukturou a vlastnostmi, výzkum dalšího zpracování (recyklace, 

obrábění, svařování…), technologie výroby předlisků, vývoj databází, modelování a simulace, 

normalizované (a nedestruktivní) postupy zkoušení a pravidla pro výběr vhodné kombinace 

disperze/matrice/procesu pro danou aplikaci. 

 

Kompozity s keramickou matricí (Ceramic Matrix Composites, MMC). I zde jsou hlavní překážkou pro 

široké využití kompozitů CMC náklady. Tyto materiály by měly být schopny nákladově konkurovat 

kovům v úzce vymezených vysokoteplotních aplikacích. Zde jsou hlavními úkoly do budoucna: snížení 

nákladů, sestavení modelů pro spolehlivou predikci jejich životnosti a chování za provozu, zvýšení jejich 

odolnosti pracovním teplotám (pro součásti provozované za teplot až 1500 °C, zejména v oxidační 

atmosféře), nové nákladově úsporné způsoby zpracování (metody near-net-shape, obrábění s vysokou 

přesností), metody nedestruktivního zkoušení, vývoj databází s materiálovými specifikacemi a pokyny 

pro navrhování, normalizace a vhodné metody recyklace pro znovuzískání zpevňujících fází. 

 

Kompozity s polymerní matricí. Do této skupiny patří kompozity zpevněné uhlíkovými vlákny, 

kompozity s matricí z termosetů, a kompozity s matricí z termoplastů. Pro všechny platí budoucí 

úkoly zahrnující snížení jejich aktuálně vysokých nákladů a optimalizace dalšího zpracování. Lepší 

poznání mechanismů porušení, výzkum nových soustav matric, nové hybridní polymery, případně nové 

molekulární struktury přispějí k rozšíření průmyslových aplikací tohoto typu kompozitů. Speciální 

technologie zpracování kompozitů zpevněných uhlíkovými vlákny, jejíž součástí je vznik materiálu in-

situ, vyžaduje zvláštní přístup k realizaci průlomových inovací. Uplatnění kapalných polymerů 

v kombinaci s konstrukcí z textilních vláken představuje velmi časově náročný a nákladný proces. Každý 

pokrok, který sníží potřebu impregnace a zkrátí reakční dobu či dobu vytvrzení, přinese snížení nákladů 

na zpracování (obrázek vlevo). Úprava stavu rozhraní vlákno-polymer chemickými  

a fyzikálními prostředky a reprodukovatelné dosažení určitých vlastností kompozitu je dosud jedním 

z velkých úkolů pro analýzu. Širší uplatnění pěnových polymerních materiálů (pěny s otevřenou nebo 

uzavřenou strukturou), gradientních materiálů a sendvičových materiálů s jádrem z plochého 
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skládaného materiálu může či by mělo mít zásadní vliv na nové aplikace kompozitů zpevněných 

uhlíkovými vlákny. 

 

Obrázek 2: Pákový efekt polymerů se snazším zpracováním a náklady procesu. 

 

 

 
 

Pramen: Benteler SGL 

 

Funkčně gradientní materiály (Functionally-Graded Materials, FGM). Konstrukční funkčně gradientní 

materiály v současné době trpí několika nedostatky, které komplikují jejich návrh  

a zpracování: je potřeba lépe porozumět procesu slinování a vypracovat teoretické nástroje  

a počítačové modely pro tvorbu správných gradientů. Jedním z klíčových problémů je dosáhnout finální 

správný tvar a definovaný gradient složení nebo pórovitosti u tvarově složitých výrobků. Zásadní 

význam má i přenesení laboratorního zpracování do průmyslových podmínek. Rovněž je třeba 

vypracovat nové metody nedestruktivního zkoušení. Musí se vyřešit řada obecných problémů funkčně 

gradientních materiálů pro biomedicínské aplikace: optimalizace zpracování a výrobků 

prostřednictvím víceúrovňového modelování, inovativní zpracování pro dosažení inovativních struktur 

vytvořených z inovativních materiálů, výroba struktur inspirovaných biologickými vzory schopných 

napodobovat přírodní tkáně a výroba multifunkčních nosičů pro opravu kostní tkáně a chrupavek. 

Specifické problémy zahrnují: vývoj materiálů FGM pro úplnou náhradu kyčelního kloubu 

s otěruvzdorností na jedné straně a vysokou pevností na straně druhé a zdokonalené rozhraní 

implantátu a kosti, kde by pórovité systémy měly umožnit tvorbu kosti a přenos vysokého zatížení. 

 

Doporučení 

 

Priority v oblasti intermetalických sloučenin se týkají vývoje materiálů pro velmi vysoké teploty 

(> 1500 °C) a velmi agresivní prostředí, jako jsou intermetalika FeAl s vysokým podílem hliníku, a dále 
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silicidy molybdenu a niobu. Vyvíjené materiály by měly vykazovat lepší vyrobitelnost a dobrou 

houževnatost. Výzkum a vývoj v oblasti kompozitů MMC bude orientován na výrobní procesy, které 

umožní snížit náklady u kompozitů s matricí z hliníku nebo jiného lehkého kovu, např. ve formě: 

elektrodepozice kompozitů z lehkých kovů z roztavených solí o pokojové teplotě, nových obráběcích 

strategií pro dokončování, nízkonákladových pórovitých předlisků, modelování vztahů mezi 

zpracováním/mikrostrukturou/finálními vlastnostmi, uplatnění rychlých výrobních postupů a 

efektivních metod recyklace. Hlavní otázky u kompozitů CMC zahrnují další výzkum vztahu mezi 

mikrostrukturou a vlastnostmi, vývoj nových mezifázových materiálů, vláken a matric, metody 

nedestruktivního zkoušení, keramická vlákna s nízkými náklady, výrobní postupy near-net-shape se 

sníženými náklady, zlepšené modely provozního chování a posuzování životnosti a další výzkum 

optimalizace tepelného zpracování. Pokroky v oblasti kompozitů s polymerní matricí budou vycházet 

ze snižování nákladů na zpracování a materiál (obrázek 2 vpravo), lepší energetické účinnosti v celém 

výrobním procesu, optimalizovaných návrhů, lepšího pochopení mechanismů porušení a 

dlouhodobého chování, plně průmyslových a automatizovaných procesů výroby, integrovaných 

nástrojů pro simulaci zpracování  

a konstrukční návrhy a z dosažení provozních teplot vyšších než 300 °C. VaV v oblasti kompozitů FGM 

se zaměří na zdokonalení postupů zpracování, vývoj funkčních gradientů v nanoměřítku, výrobu 

materiálů s hierarchickým uspořádáním pro zlepšení mechanických funkčních charakteristik, vývoj 

vysoce výkonných gradientních a vícevrstvých povlaků se strukturou na míru v nanorozměrech, na 

nové přístupy k modelování a popisu gradientních povlaků, vývoj nosičů na bázi skla s gradientní 

porezitou a složením pro regeneraci kostní tkáně (obrázek 3), na vývoj funkčně gradientních nosičů 

z polymerních/skelných kompozitů pro opravy chrupavek a na plnohodnotné modelování 

v atomovém-makroskopickém rozmezí. 

 

Obrázek 3: Vizuální rekonstrukce sklokeramického nosiče pomocí mikrotomografu (nosič – 

zelená barva, nová fáze – modrá). 

 

 

 Pramen: Technická univerzita ve Vídni 
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3.4.6 Materiály pro mobilní a autonomní zařízení v informačních a komunikačních 

technologiích  

 

Zařízení schopná komunikace a autonomního fungování se již dnes podílejí prakticky na všech 

aspektech našeho každodenního života. Tento trend bude v nadcházejících letech dále posilovat: 

dotkne se našich domů a bytů, vozidel i našich oděvů (tedy nejen obsahu jejich kapes, ale i formou 

zařízení integrovaných v oděvu). To si žádá materiály s velmi zvláštními funkcemi, které umožní 

vytvářet miniaturní zařízení s nízkou spotřebou, a současně odolají rozmanitým pracovním 

podmínkám. Týká se to přenosu informací do a z těchto zařízení, ale i řízení jejich spotřeby, měření  

a ovládacích funkcí: snímače, akční mikročleny, mikromotory, vysílače, přijímače, zpracování  

a analýza dat, uchovávání energie, zužitkování světla, vibrační i tepelné energie z okolí. V Evropské unii 

působí na tomto poli velcí průmysloví hráči, ale i akademické týmy s odbornými znalostmi pro vývoj 

funkčních materiálů nové generace, jež umožní navrhnout nová zařízení pro budoucnost.  

 

Výzvy 

 

Nositelné nebo implantovatelné autonomně fungující prostředky, jako jsou přístroje pro nedoslýchavé, 

kardiostimulátory a nové druhy implantovatelných zařízení, které jsou v současné době ve vývoji, např. 

zařízení pro léčbu závažných poruch mozku, vyžadují nové materiály. Funkce těchto materiálů by měly 

zahrnovat snímání, ovládání, přeměnu energie, zužitkování energie z okolí, uchovávání energie nebo 

přenos dat. Musejí také umožňovat snadnou miniaturizaci a zabudování do klasických materiálů. 

Struktury, do nichž budou začleněny, musejí být biokompatibilní. Klíčovými prvky takových zařízení a 

prostředků budou materiály s vícečetnými funkcemi, např. s piezoelektrickým, elektrokalorickým či 

termoelektrickým efektem, feromagnetické materiály nebo polovodiče (zejména ty s velkou šířkou 

zakázaného pásu). K naplnění uvedených potřeb budou nutné nové materiály s vyšší energetickou 

hustotou a menšími ztrátami, než mají materiály nynější. 

 

 

Obrázek 4: Vlevo: část hybridního obvodu, vpravo: nanostrukturní pórovitý materiál GaN. 

 

 

Pramen: GREMAN Laboratory  
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Bezpečná, čistá a účinná energie 

 

Kdykoli jde o energii, což je při lidských a průmyslových činnostech prakticky vždy, je zapotřebí 

přeměna z elektrické energie na jinou, nebo naopak. Materiály, které toto dokáží (změna parametrů 

elektrické energie, přeměna z mechanické/tepelné/ elektromagnetické na elektrickou a naopak) při 

zachování vysoké energetické hustoty a minimálních ztrátách, pak tvoří srdce příslušných zařízení. 

Zejména s ohledem na růst počtu mobilních zařízení se efektivní hospodaření s malými objemy energie 

stává limitujícím faktorem. Např. některé vysoce výkonné chytré telefony vydrží fungovat nezávisle jen 

jeden den. Nové a zdokonalené materiály se schopností získávat nebo uchovávat či přeměňovat energii 

při vysoké účinnosti prodlouží dobu nezávislého fungování prostředků a rozšíří spektrum možných 

aplikací mobilních zařízení. 

 

Obrázek 5: Vlevo: nanostruktury ZnO, vpravo: mikroskopický induktor na křemíkovém 

substrátu. 

 

 

Pramen: GREMAN Laboratory  

Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

 

Podmínkou inteligentní dopravy je dostupnost spolehlivých údajů z velkého počtu snímacích systémů 

o aktuálním stavu vozidla a jeho subsystémů pro zpracování IT. Integrovaná doprava vyžaduje také 

předávání dat mezi různými vozidly, a také mezi každým vozidlem a prostředím. A konečně pro 

ekologickou dopravu je nutné zejména přesné snímání pro optimalizaci spotřeby energie a omezování 

znečištění. Zapotřebí jsou i rychle a přesně reagující akční členy. Funkční materiály, mezi které patří 

materiály piezoelektrické, umožňují řadu těchto úkolů řešit za podmínky, že budou jejich funkční 
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charakteristiky zdokonaleny a zlepší se jejich odolnost nepříznivému prostředí a jejich životnost. 

Protože jsou tyto materiály i základem systémů pro nedestruktivní zkoušení, zlepšují bezpečnost 

dopravy. 

 

Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů 

 

Je třeba vyvinout mnoho druhů snímačů pro detekci chemikálií o velmi nízké koncentraci, např. drog, 

molekul nebezpečných látek nebo výbušnin. Citlivost nynějších snímacích systémů se musí zvýšit (snížit 

jejich mez detekce), ale při současném snížení citlivosti na vnější rušivé vlivy, a při zkrácení regenerace 

po detekci, aby byla jejich funkce zajištěna trvale. Funkční materiály, které jsou v centru pozornosti 

této pracovní skupiny, jsou pro takové snímací systémy nejen klíčovým prvkem, ale mohou je rovněž 

napájet díky získávání energie z okolního prostředí (vibrace, teplo, světlo). 

 

Doporučení 

 

Středem zájmu by měl být vývoj materiálů – a technologií jejich zpracování spolu s prokázáním jejich 

použitelnosti – jež v sobě spojují vícero funkcí a vlastností a mohou díky nim prakticky sloužit, přičemž 

jsou biokompatibilní nebo alespoň šetrné k životnímu prostředí, flexibilní, deformovatelné a odolávají 

teplu a rázům. Vícenásobné funkce jsou nutné k zajištění přenosu informací (dovnitř a ven), snímání, 

ovládání, zužitkování energie z okolí, hospodaření s energií a k jejímu uchování. 

 

Suroviny  

 

Suroviny, které neslouží energetickým a zemědělským účelům, jsou jedním ze základů globálního 

hospodářství a kvality života. Jsou životně důležité pro hospodářství Evropské unie i pro vývoj 

technologií šetrných vůči životnímu prostředí, které jsou nezbytné pro různá průmyslová odvětví 

v Evropě. Jelikož je však EU výrazně závislá na dovozu, stává se zajištění dodávek klíčovou otázkou 

[Program výzkumu ERA-MIN, 2013]. Přechod od tradiční lineární ekonomiky ( posloupností výroba, 

použití, likvidace) k cirkulární ekonomice vyžaduje větší míru opětovného využívání, přepracování  

a recyklace výrobků. Jde o důležité hledisko strategie Evropské unie pro zabezpečení zásobování [EIP 

Raw Materials Scoreboard (Hodnoticí schéma evropského inovačního partnerství pro suroviny) , 

2016]. Technologie progresivních materiálů jsou klíčem k udržitelnému využívání zdrojů. Progresivní 

materiálové technologie také přinesou nové koncepty podnikání, které podpoří nástup cirkulární 

ekonomiky.  

 

Výzvy 

 

Účinnost využívání zdrojů, náhrada kritických materiálů a recyklace odpadů budou pro budoucí výrobu 

a zpracovatelské řetězce ve světě s omezenými zdroji materiálů nezbytností. Technologie 

progresivních materiálů mají v oblasti surovin ohromnou, byť dosud ne úplně zmapovanou úlohu. 

 

To znamená progresivní technické materiály a technologie pro optimální využití zdrojů, náhradu 

kritických materiálů, znovuzískávání kovů a recyklaci odpadů. Technologie progresivních materiálů jsou 

klíčem k udržitelné těžbě, recyklaci a k uzavření materiálových a výrobkových cyklů v udržitelné  
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a rostoucí cirkulární ekonomice. Kromě toho technologie progresivních materiálů přinášejí nové 

koncepty podnikání, které podpoří nástup cirkulární ekonomiky ve formě kratších a uzavřených oběhů 

materiálu a výrobků např. systémů výrobek-služba a sdílení výrobků, jelikož bude možné vyrábět 

robustnější a modulární produkty se zabudovanými snímači a datovou komunikací, které bude možné 

monitorovat a modernizovat. 

 

Doporučení 

 

Technologie progresivních materiálů mají v oblasti surovin ohromnou, byť dosud ne úplně 

zmapovanou úlohu. Klíčová je úloha technologie progresivních materiálů a do evropských výrobních  

a zpracovatelských odvětví bude vnášet realistická řešení vycházející z trhu a vědeckých poznatků. 

Budou zkoumány dostupné příležitosti ve spolupráci s aktuálně předními hráči a definovány programy 

výzkumu surovin. 

 

Znalostní a inovační společenství (KIC) pro suroviny Evropského inovačního  

a technologického institutu (EIT) definovalo pět vůdčích prioritních témat pro výzkum a inovace: 

▪ Za hranice objevů (průzkum) 

▪ Důl budoucnosti 

▪ Cirkulární průmysl 

▪ Cirkulární města 

▪ Materiály pro moderní mobilitu 

Další příležitosti pro uplatnění technologií progresivních materiálů při řešení účinnosti využívání zdrojů 

(cirkulární průmysl) a v cirkulární ekonomice (cirkulární města) jsou popsány výše. V oblasti průzkumu 

a těžby urychluje technologie materiálů inovace nástrojů, zařízení, strojního vybavení, metod, proces  

a služeb, které umožňují zpracovávat nerostné suroviny i za velmi nepříznivých podmínek (např.  

na mořském dně) při omezení jejich dopadu na životní prostředí a při vynikající úrovni bezpečnosti. 

Není třeba dodávat, že mobilita zajištěná lehkými elektrickými prostředky přináší výzvy pro 

materiálové inženýrství v ohledech funkčních charakteristik výrobků, účinnosti výroby, náhrady 

materiálů a účinného využívání zdrojů: od nových materiálů pro baterie a superkondenzátory se 

sníženou hmotností a větší kapacitou po kompozity, náhrady přírodního kaučuku, lehké slitiny  

a práškové materiály pro 3D tisk a zpevněné keramické materiály. 
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4. Výzvy pro konkurenceschopnost 
 
 

Současná společnost stojí před problémem změny klimatu, oteplováním planety a rapidnímu pokles 

biologických zdrojů. Aby bylo vůbec možné hovořit o dlouhodobém rozvoji, je nutné zvolit vhodnou 

strategii a  urychleně ji implementovat. Už v roce 2012 na problémy klimatu reagovala Evropská komise 

přípravou strategie Bioekonomiky, která může být velkou příležitostí pro udržitelný rozvoj a růst 

konkurenceschopnosti EU. 

 

Panuje všeobecné přesvědčení, že pro vyspělé  země je jedním z nástrojů (možná jediným), jak čelit 

globálním výzvám a problémům je budování  znalostní společnosti. Charakteristickými rysy tohoto 

konceptu je důraz na vzdělávání a nácvik dovedností, masivní podpora výzkumu a vývoje z veřejných 

i soukromých zdrojů a podpora inovací,  

 

Mnoha MSP  chybí provozní zisk a zdroje potřebné pro zvyšování výkonnosti, většina z nich si 

uvědomuje, že budoucnost závisí na schopnosti nabízet inovativní produkty a služby, nové obchodní 

modely a na schopnosti identifikovat nové obchodní možnosti diverzifikace do různých obchodních a 

průmyslových odvětví odvětví.  Inovace pomáhají vytvářet nové obchodní příležitostí, jak I4.0, tak 

bioekonomika tyto příležitosti nabízí. Jak uvádí studie PWC (2016), průmysloví lídři digitalizují jak v 

rámci svých vnitřních vertikálních provozních procesů, tak také v horizontálním směru hodnotového 

řetězce se svými obchodními partnery; tyto společnosti navíc očekávají další zvýšení úrovně 

digitalizace. Je proto potřeba podpořit MSP tak, aby byly schopny identifikovat nové příležitosti  pro 

diverzifikaci v oblastech I4.0 a nových technologií umožňujících ekologičtější výrobu a úspornější 

provoz., Zavedení nových technologií se dotýká nejen technického vybavení a investic, ale jedná se o 

inovace na obchodní a organizační úrovni (rozvoj nových obchodních model, vzdělávání a péče o 

zaměstnance, což je zvlášť pro MSP náročné. 

 

V tomto procesu mají velmi významnou roli nejrůznější formy spolupráce mezi sférou, kde se tvoří 

nové poznatky, tedy výzkumnými institucemi a vysokými školami a sférou aplikační, přednostně 

průmyslem. Dosáhnout žádoucí úrovně naznačené spolupráce není snadné, hlavními překážkami jsou 

odlišná motivace i kultura obou komunit, obtížná komunikace a nechuť tyto překážky překonávat. 

Vedle implementace technologií udržitelnější výroby je další výzvou pro MSP digitalizace a 

implementace koncepce I4.0. 

 

 

4.1. Vytváření systému pro podporu spolupráce na národní i 

mezinárodní úrovni 

 

 

Podpora nabídky VO a poptávky po VaV ze strany podnikatelské sféry je možná tím, že bude 

 

a. zvýrazněna priorita opatření na podporu spolupráce na všech úrovních systému VaVaI 

(určit podporu spolupráce jako horizontální prioritu, zdůraznit význam spolupráce na 
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úrovni ministerstev – jednotlivě i v koordinaci, zařadit spolupráci jako strategický cíl 

všech VO, změna myšlení a chování managementu VO); 

b. zřízeny programy na přímou a přiměřenou veřejnou podporu spolupráce (rozdílné 

formy pro MSP a nadnárodní podniky, sladit národní programy s podporou od EU, 

programy spravované (a podporované) z jediného místa, zapojení zahraničních 

hodnotitelů); 

c. podpora dostupnosti rizikového kapitálu pro inovativní začínající firmy; 

 

Dále je možné podpořit vzájemné působení vědy a průmyslu na regionální úrovni tím, že dojde k:  

 

− využití  stávající infrastruktury VaV v regionech a dále ji průběžně zlepšovat;  

− poskytování podpůrné nástroje pro spolupráci, přiměřené situaci v jednotlivých regionech;  

− vzájemném sdílení zkušeností z oblasti spolupráce, získané v různých regionech.  

 

V další části této podkapitoly jsou shrnutý doporučení v jednotlivých oborech aplikovaného výzkumu 

odpovídající profilu členů AVO. 

 

4.1.1.  Letectví  

 

Na úrovni EU byly definovány tyto základní cíle: 

 

▪ snížení produkce CO2 o 75%, NOx o 90% a hluku o 65% v roce 2050 v porovnání  

s rokem 2000; 

▪ zajištění přepravy cestujících uvnitř Evropy tak, aby 90 % z nich dosáhlo svého cestovního cíle 

do 4 hodin (door  to door);   

▪ zajištění, aby Evropa byla světovým centrem v oblasti udržitelných alternativních paliv;   

▪ zajištění systému řízení letového provozu, který bude schopen obsloužit 25 milionů letů ročn; 

▪ zvýšení bezpečnosti letecké přepravy na méně než jednu havárii na 10 milionů letů;  

▪ zajištění bezproblémové bezpečnosti při zvýšení efektivity nastupování do letadla  

a bezpečnostních  kontrol; 

▪ zajištění, aby Evropa byla hlavním centrem pro udržitelný letecký výzkum, vývoj a výrobu 

▪ Vytvořit globální výzkumnou strategii zahrnující celý inovační řetězec    

▪ Správné investiční rozhodování s robustními výběrovými procesy    

▪ Vyvinout a udržovat nejmodernější infrastrukturu pro testování letecké techniky    

▪ Vytvořit udržitelnou síť operátorů infrastruktur pro testování    

▪ Poskytovat špičkové vzdělání v oblasti letectví   

▪ Podněcovat zapojení zainteresovaných stran do vzdělávání    

▪ Zvýšit atraktivitu letectví, aby byl zajištěn příliv nových studentů.  
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Na základě analýzy trendů rozvoje leteckého průmyslu v lze definovat předpoklady pro úspěšný rozvoj 

národního leteckého průmyslu:     

 

▪ dominantní, kapitálově silnou leteckou společnost a větší počet menších specializovaných 

podniků (převážně MSP) jako kvalifikovaný dodavatelský řetězec.  

▪ existence systematické podpory výzkumu, vývoje a inovací, která bude kompatibilní  

s postupem hlavních průmyslových hráčů v EU i ve světě, která bude respektovat schopnosti a 

limity českého prostředí. 

 

4.1.2. Strojírenství 

 

Na úrovni EU byly definovány tyto hlavní úkoly: 

 

▪ Zvýšení zapojení průmyslových podniků - sdílení strategie pro budování trvale udržitelného 

rozvoje, 

▪ Výroba v Evropě se zaměřením na financování výzkumu a vývoje a inovací ve strojírenství 

 

 

Na národní úrovni je potřeba: 

 

▪ podporovat aplikovaného výzkumu a vývoje především na bázi programů Technologické 

agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu, určitou nevýhodou je závislost na výzvách, 

do kterých se účastníci v rámci programů musí přihlásit.   

▪ Značným usnadněním by mohlo vyhlášení kontinuálních programů po vzoru Německa, kdy by 

program neměl výzvy a předem dané termíny pro podání projektu, ale fungoval by na principu 

otevřené výzvy, kdy by se do něj mohly projekty hlásit průběžně.  

 

4.1.3. Energetika 

 

Na úrovni EU byly definovány tyto hlavní úkoly: 

 

▪ bezpečnost dodávek energie, tj. zajištění nutných dodávek pro odběratele v běžném  

i nárazovém provozu. 

▪ konkurenceschopnost a to jak výrobců energetických zařízení, tak i provozovatelů. 

▪ udržitelnost a to ze všech úhlů pohledu. Ekonomika, životní prostředí, znalost lidských zdrojů 

a.j. 

 
Strategické priority energetiky ČR zahrnují: 

 

▪ vyvážený energetický mix, všech primárních zdrojů včetně OZE.  
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▪ energetickou bezpečnost, posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energii a to  

i v případech kumulace poruch, útoků, či krizí dodavatelů primárních zdrojů. 

▪ úspory a zvyšování účinnosti 

▪ výzkum, vývoj a inovace, podpora školství a aplikovanému výzkumu k zajištění 

konkurenceschopnosti oboru 

 

4.1.4. Oblast materiálů 

 

Na národní úrovni je potřeba: 

 

▪ vytvářet modely, které umožní pochopit jevy poškozování a degradace  

na mikrostrukturní úrovni.  

▪ výzkum, vývoj a zavádění slitin a keramických i jiných materiálů  

a povlaků, které umožní použít progresivní provozní podmínky a přinesou vyšší spolehlivost 

rychle regulovatelných energetických zdrojů 

▪ vyhodnocování materiálů pro výrobu energie  

▪ vývoj nových materiálů s aspektem nano rozměru  

▪ vývoje materiálů pro velmi vysoké teploty (> 1500 °C)  

▪ vývoj materiálů – a technologií jejich zpracování spolu s prokázáním jejich použitelnosti 

respektující omezení přírodní zdroje a využívající odpadů jiných odvětví (bio materiály) 

 

S využitím široké sítě kontaktů je potřeba  zjišťuje a zprostředkovává možnou účast svých členů v 

zahraničních výzkumných a vývojových projektech a grantech i výrobní a obchodní spolupráci se 

zahraničními partnery.  

 

4.2. Implementace pokročilých technologií jako příležitost 

udržitelného růstu  

 

Koncept I4.0. přesahuje rámec jednoho odvětví, I4.0. může být chápáno jako komplexní digitalizace a 

propojení výrobních procesů zákazníkem počínaje, prostřednictvím řízení výrobních procesů a realizaci 

výsledného produktu konče. I4.0. vychází ze sbližování reálného světa a virtuálního světa 

prostřednictvím kybernetických systémů, virtuální svět je schopen: shromažďovat data z fyzického 

světa, zpracovávat a ukládat informace, které umožní aktivně zasahovat jak do fyzického světa, tak do 

digitálního světa, zůstat ve spojení s jinými systémy prostřednictvím různých rozhraní, které umožňují 

interakci člověk - stroj. Proto je potřeba nových způsobů zpracování informací, nové formy 

komunikačních technologií. Právě vzestup těchto nových informačních a komunikačních technologií 

charakterizuje  práci budoucnosti. 
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I4.0 může společně s inovacemi MSP pomoci udržet tempo rychlého rozvoje globální ekonomiky. Účel 

I4.0 může být chápán jako komplexní digitalizace a propojení výrobních procesů zákazníkem počínaje, 

prostřednictvím řízení výrobních procesů a realizaci výsledného produktu konče; data tak mohou být 

zdrojem inovací. Řízení celého inovačního procesu - od nové myšlenky až po realizaci vyžaduje jasnou 

inovační strategii, organizační kulturu, která podporuje inovace a zajistí efektivní realizaci, pro 

implementace I4.0. je nutné zvolit výchozí strategii a postupné kroky implementace celého konceptu.  

 

Je potřeba je obohatit portfolio zejména MSP společností o další služby, které mohou zvýšit hodnotu 

dodávanou zákazníkům a zlepšit jejich postavení na trhu posílením podnikatelských dovedností v 

oblasti řízení inovace služeb a prostřednictvím transformace tradičních společností na regionální 

inovační motory novým přístupem ke zlepšení dovedností podnikatelů, který jim pomůže zavést 

inovace služeb do výrobních společností a zvýšit prosperitu na měnících se trzích. 

 

Evropská strategie BIoekonomiky a související Akční plán vymezuje celou řadu doporučení pro 

podpoporu nových technologií, které budou lépe využívat biologické zdroje. Cílem je  posílit  a rozšířit 

odvětví založená na biotechnologiích, podpořit investice a trhy, iniciovat výrobu bio-chemických látek, 

vyvíjet alternativní udržitelné suroviny, podpořit investice do výzkumu a inovací pro rozvoj a náhrad 

materiály, které jsou biologicky založené, recyklovatelné a metod biologické sanace. V tom lze spatřit 

obrovskou příležitost zejména pro MSP, neboť strategie zdůrazňuje maximální využití místních 

zdrojů, vazby na daný region a  podporu regionálního rozvoje a strategických partnerství. 

 

4.3. Systematická popularizace výzkumu a vývoje 

 

Je potřeba vytváření příznivého a přitom reálného obrazu o aplikovaném výzkumu a vývoji ve 

společnosti a o uznání jeho nezbytnosti pro dosažení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Je 

potřeba  usilovat o vytváření příznivého a přitom reálného obrazu o aplikovaném výzkumu a vývoji ve 

společnosti a o uznání jeho nezbytnosti pro dosažení konkurenceschopnosti české ekonomiky.  

 

NP VaVaI usiluje o rozvoj výzkumných a inovačních aktivit v domácím podnikovém sektoru (zejména v 

malých a středních) a uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v nových produktech, které umožní 

podnikům se prosadit na existujících či nových trzích a vytvoří předpoklady pro růst jejich 

konkurenceschopnosti. Zároveň bude tímto způsobem zvýšena i absorpční kapacita podniků pro 

výsledky výzkumu a vývoje vznikající ve veřejném výzkumu. Z tohoto důvodu je zapotřebí stimulovat 

podniky, které zatím výzkum a vývoj nerealizují a ani jeho výsledky nenakupují, k zahájení vlastních 

aktivit výzkumu a vývoje nebo ke spolupráci s výzkumnými organizacemi. Inspirací pro vytvoření 

nástrojů, které stimulují podniky k zahájení a rozvoji těchto aktivit, může být dřívější britský program 

Grant for Research and Development . V návaznosti na rozvoj výzkumu a vývoje je také potřebné malé 

a střední podniky stimulovat k intenzivnějšímu zapojení do mezinárodních výzkumných programů a 

dalších mezinárodních aktivit výzkumu a vývoje (program Horizont 2020, iniciativa Eureka, Evropské 

technologické platformy, JTI apod.). Zároveň by měl být podporován vznik nových firem založených na 

nových poznatcích výzkumu a vývoje, a vytvořeny podmínky pro jejich počáteční rozvoj v blízkosti, 

včetně zajištění přístupu k finančním zdrojům nezbytným pro tyto účely. V této souvislosti je potřebné 

stimulovat studenty k zahájení vlastního podnikání založeného na kreativitě, znalostech a výsledcích 
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výzkumu a vývoje. V oblasti přístupu začínajících inovujících podniků k finančním zdrojům je potřebné 

stimulovat kapitálové investice (early stage venture capital), které by usnadnily počáteční rozvoj 

nových podniků. 
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5.  Strategické cíle Platformy AVO  

 

Část 4. vymezila tyto hlavní výzvy pro řešení  globálních výzev a zajištění dlouhodobé udržitelnosti: 

 

Výzva 1. Vytváření systému pro podporu spolupráce na národní i mezinárodní úrovni 

Výzva 2. Implementace pokročilých technologií jako příležitost udržitelného růstu 

Výzva 3. Systematická popularizace výzkumu a vývoje 

 

V reakci na tyto výzvy byl stanoven klíčový cíl Platformy AVO takto: „podpora aplikovaného výzkumu 

jako nástroje zavádění pokročilých technologií průmyslovou modernizaci.“ Tohoto cíle bude 

dosaženo pomocí těchto hlavních cílů. 

 

1. Podporovat spolupráci VO a podnikatelských subjektů  

2. Podpořit nabídku VO a propojit s poptávkou podniků 

3. Intenzivněji propojovat Platformu AVO s prestižními zahraničními partnery 

4. Průběžně zpracovávat koncepční strategických materiálů 

5. Zvyšovat kvality lidských zdrojů a podporovat implementace pokročilých technologií 

6. Propagovat a popularizovat výzkumu a vývoje 

 

Tyto cíle jsou podrobněji  rozpracovány v Implementačním akčním plánu Platformy AVO. 
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