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za rok 2020

SLAVÍME

30 let
Boost4BSO

2020 – 2021

Slovo prezidenta
Vážení přátelé aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací,
v prvé řadě musím konstatovat, že uplynulý rok
2020 byl za dobu mého podnikání i působení
v pozici prezidenta AVO zcela výjimečný a doufám,
že se nebude hned tak opakovat. Nicméně, i přes
pokračující šíření čínského viru a chaos vládnoucí
v opatřeních na potlačení epidemie, je zapotřebí
udržovat v chodu i potřebné instituce jako je Asociace
výzkumných organizací. Proto se Vám dostává do
ruky ročenka za rok 2020. Přesto, že mnozí z Vás mají
zcela jiné starosti, ať již se zdravotní či ekonomickou
situací Vašich blízkých, případně Vašich firem, plníme
povinnosti, a předkládáme Vám stručný přehled
činností AVO za rok 2020 a výhled na rok 2021.
Asociace výzkumných organizací v roce 2020
oslavila 30 let své existence. Přestože jsme doufali
v důstojnější oslavu, věříme, že příští kulaté výročí
existence oslavíme společně s Vámi a již bez omezení.
I přes různé restrikce, byl rok 2020 bohatý na události
v oblasti výzkumu a vývoje a AVO nestála stranou.
Většinu loňské agendy jsme přenesli do digitální
formy a nepřestali jsme se účastnit práce různých
výborů a pracovních skupin.
Dnešní situace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
je i vzhledem k vývoji schodku státních financí velmi
turbulentní a je nutné pečlivé sledování, společně
s aktivními návrhy na řešení problémů. Jen namátkou
bych proto rád uvedl výčet nejdůležitějších loňských
činností; po třech letech usilovné práce vyšla dne
2. 11. 2020 jako Usnesení vlády ČR č. 1128 identifikace
hospodářských a nehospodářských činností ve VaVaI.
Podíleli jsme se také na novelizaci zákona o VaVaI
(zákon č. 130/2002 Sb.), která byla předložena
Parlamentu ČR a od poloviny roku 2020 se aktivně
účastníme jednání o nápravě způsobu hodnocení
výsledků aplikovaného výzkumu a dotažení pravidel
hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky
2017+. Dokončují se jednání o podobě nových
strukturálních fondů na období do roku 2027, rovněž
i jednání o Fondu obnovy a roli výzkumu a vývoje
při restartu ekonomiky EU. I díky naší aktivitě bylo
rozhodnuto o navýšení prostředků Technologické
agentury ČR na program TREND, vznikla nová
2    AVO e-ROČENKA za rok 2020

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací, RIS3
strategie ČR i jednotlivých krajů. V neposlední řadě
se také dále aktivně podílíme na tvorbě výkladů
evropských pravidel a předpisů v oblasti VaVaI,
připomínkujeme celou řadu dokumentů a strategií
včetně návrhu rozpočtu na VaVaI se střednědobým
výhledem, který i přes veškerou snahu aplikovanému
výzkumu bohužel příliš nepřeje.
Naše asociace uplatňuje své připomínky jak
prostřednictvím partnerů (např. díky členství
v odborných komisích a expertních týmech Svazu
průmyslu a dopravy ČR nebo Hospodářské komory),
tak i přímo díky členství našich zástupců v RVVI
nebo v monitorovacích výborech operačních
programů PIK a VVV, dále i přes přímé jednání
s Úřadem vlády, sekcí pro řízení VVI, s MPO, MZe,
MŠMT, TAČR a dalšími orgány. Pokračujeme ve
spolupráci s Akademií věd ČR a TA ČR a budeme se
nadále snažit o úspěšnou popularizaci a propagaci
aplikovaného výzkumu v celém komplexu výzkumu,
vývoje a inovací v ČR poskytováním informací
nejen v tištěném zprAVOdaji, ale i v elektronických
médiích a dalších akcích. Zaměřujeme se na podporu
spolupráce výzkumných organizací a aplikačního
sektoru v ČR, např. projektem platformy AVO, který
podporuje aktivity v popularizaci aplikovaného
výzkumu a posiluje mezinárodní aktivity asociace,
nebo projektem Mapavin, který vytváří nabídkovou a
poptávkovou platformu výzkumných kapacit a služeb.

že společným postupem můžeme
dosáhnout lepších výsledků
a věřím v pokračování naší
společné
práce.
Nadále
budeme klást důraz na
kvalitní zastupování firem
a výzkumných organizací
zabývajících se aplikovaným
výzkumem a věřím, že
budeme pracovat k Vaší plné
spokojenosti.

Na závěr chci popřát všem,
nejen našim členům, v této
zvláštní době hlavně dobré
zdraví, ale i mnoho výzkumné
kreativity a invence, se kterými
se nám všem podaří tuto těžkou
dobu překonat, a doufám,
že obdoba roku 2020 se ještě
dlouho nebude opakovat.

Hlavní prioritou AVO nadále zůstává reprezentace
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, jak na straně
výzkumných organizací, tak i inovačních firem v České
republice. V roce 2020 byl počet členů asociace 78,
s počtem zaměstnanců přes 5 tisíc, zvláště oceňuji, že
přes malý úbytek členů s ekonomickými problémy se
nám podařilo získat členy nové.
Opětovně (a letos zvláště) chci velmi poděkovat všem
aktivním členům předsednictva a kanceláře AVO za
jejich práci v předsednictvu Asociace, v různých
komisích a radách, i při zpracovávání komentářů
a připomínek k nejrůznějším materiálům, protože
bez nich AVO nemůže zůstat uznávaným zástupcem
aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Rovněž děkuji
všem členům a příznivcům AVO za jejich uvědomění,

Ing. Libor Kraus
prezident Asociace výzkumných organizací
předseda představenstva COMTES FHT a.s.
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Základní údaje
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Asociace výzkumných organizací, z.s.
The Association of Research Organisations
Sídlo
Smetanovo nábřeží 195/5, 110 00 Praha 1
Telefon
+420 277 278 370
E-mail
avo@avo.cz
Web
www.avo.cz
IČ
00546151
Datum vzniku
25. 7. 1990

Sociální sítě
avobloguje.wordpress.com
facebook.com/AsociaceVyzkumnychOrganizaci
twitter.com/AVOtweetuje
linkedin.com/company/avo-asociace-v-zkumnch-organizacyoutube.com/AVOvidea
Prezident
Ing. Libor Kraus
Viceprezident
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Výkonný předseda
Ing. Václav Neumajer

Aktivity pro výzkumné organizace, o. p. s.
- ve zkrácené formě AVO, o.p.s.
Sídlo
Smetanovo nábřeží 195/5, 110 00 Praha 1
IČ
27116786
E-mail
ops@avo.cz
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Telefon
+420 277 278 370
Web
avo.cz/wp-content/uploads/2019/11/
AVO-ops_náhled-noveho-webu.png
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Úvodní esence
Poslání

AVO je jediným sdružením v ČR, které
reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj
v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený
a provozovaný převážně z privátních zdrojů
a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol.
Cílem Asociace je především prosazování
a hájení zájmů aplikovaného výzkumu a vývoje,
poskytování odborných informací, poradenských
služeb a vyvíjení aktivit pro budování příznivé
image aplikovaného výzkumu u laické i odborné
veřejnosti. Zvláště v současné době, spojené
s pandemií koronaviru SARS-CoV-2, kdy se
ukazují rizika snížení finančních prostředků na
aplikovaný výzkum a vývoj. Proto je právě v této
době zásadním úkolem prosazovat, aby dopady
koronavirové krize v ČR nebyly pro aplikovaný
výzkum katastrofální. Nehledě na to, že význam
nových výzkumných poznatků a inovací bude
pro opětovné nastartování ekonomiky klíčový
a že podpoře nových, zejména „zelených“ inovací
bude věnována nemalá část rozpočtu EU.

30 let za námi a co dál?

AVO posílí v dalších letech svou pozici
reprezentanta aplikovaného výzkumu a vývoje
provozovaného v podnikatelském sektoru, který
přispěje k implementaci nových technologií
s cílem řešení aktuálních i perspektivních
ekonomických a společenských problémů této
země. Jako uznávaný a důvěryhodný partner
v otázkách podpory a rozvoje aplikovaného
výzkumu a vývoje v ČR bude získávat další nové
členy a zájemce o spolupráci.

Právní forma

Asociace výzkumných organizací byla založena na
základě zákona č. 83/1990 Sb. jako dobrovolné,
nepolitické sdružení právnických a fyzických
osob, které se zabývají výzkumem a vývojem
nebo mají s touto činností společné zájmy.
V souladu se změnami, které přinesl s účinností
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Předsednictvo
od 1. 1. 2014 nový občanský zákoník (zákon
č. 89 / 2012 Sb.), je právní formou Asociace
zapsaný spolek.

Počet členů

V současné době sdružuje Asociace celkem
78 členů.

Podmínky členství

Členem Asociace může být fyzická nebo
právnická osoba, která vyvíjí činnost v oblasti
podnikatelského výzkumu a vývoje a oborů
souvisejících a která se zavázala respektovat
stanovy Asociace. Nový člen projevuje svůj
zájem o členství v Asociaci podáním přihlášky.
Podmínkou přijetí je schválení členství
předsednictvem AVO. Činnost Asociace je
podporována rovněž jejími partnery. Členem
je v případě velkých firem pouze organizační
složka zabývající se výzkumem a vývojem. Člen
se automaticky stává členem SP ČR.

Orgány

Nejvyšším orgánem Asociace je valné
shromáždění. Řídícím orgánem je patnáctičlenné
předsednictvo.
Statutárním orgánem je
prezidium v čele s prezidentem, viceprezidentem
a výkonným předsedou. Revizi hospodaření
a kontrolu plnění usnesení přijatých valným
shromážděním provádí kontrolní komise.

Členské poplatky

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

Sekretariát

Adresa/ Smetanovo nábřeží 195/5,
110 00 Praha 1
Zasílací adresa/ Novotného lávka 200/5,
Staré Město, 110 00 Praha 1
Telefon/ +420 277 278 370
Dagmar Doleželová, MBA: dolezelova@avo.cz

Ing. Libor Kraus

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Ing. Václav Neumajer

prezident AVO,
spolumajitel a předseda
představenstva COMTES FHT

viceprezident AVO,
ředitel a spolumajitel
VÚP Troubsko

výkonný předseda AVO,
nezávislý expert

Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.,MBA, LLM
- členka předsednictva AVO, jednatelka
VÚB HB
Mgr. Ivo Hain - člen předsednictva AVO,
předseda představenstva SVÚM
Ing. Jiří Krumpholz - člen předsednictva
AVO, vedoucí výzkumu Třinecké železárny
Ing. Radek Holešinský - člen předsednictva
AVO, ředitel VÚSTAH
Ing. Josef Kašpar - člen předsednictva
AVO, generální ředitel VZLÚ
Ing. Karel Kouřil, Ph.D. - člen předsednictva
AVO, člen správní rady FINAL Tools a.s.
Ing. Daniel Jiřička - člen předsednictva
AVO, předseda představenstva ÚJV Řež
Ing. Václav Liška, CSc. - člen předsednictva
AVO, nezávislý expert
Ing. Karel Mráček, CSc. - člen předsednictva
AVO, nezávislý expert
Ing. Milan Petrák - člen předsednictva
AVO, ředitel Technoparku Kralupy VŠCHT

Ing. Petr Václavík, Ph.D. - člen
předsednictva AVO, technický ředitel VÚTS
Ing. Miroslav Ecler, CSc. - čestný předseda
AVO, nezávislý expert
RNDr.
Ivana
Polišenská,
Ph.D.
- předsedkyně kontrolní komise AVO,
vedoucí VÚKROM
Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. - člen kontrolní
komise AVO, nezávislý expert
Ing. Petr Rezek - člen kontrolní komise AVO,
manažer projektů VaV SG Geotechnika a.s.

PRACOVNÍCI KANCELÁŘE AVO
Dagmar Doleželová, MBA - office
manažerka a tajemnice
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CO PŘINÁŠÍ ČLENSTVÍ V AVO?

1

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ

Asociace výzkumných organizací hájí
společné zájmy svých členů. Vedle Rady vlády
pro výzkum, vývoj a inovace se zástupci AVO
angažují v konzultacích se státní správou při
tvorbě programů na podporu aplikovaného
výzkumu. Representanti AVO zasedají v radách
dotačních programů, pravidelně se schází
s předními českými politiky, komunikují s poslanci
parlamentu ČR i Evropského parlamentu,
podílí se na tvorbě legislativy a na přípravě
různých dokumentů a materiálů zabývajících se
tematikou výzkumu a vývoje. AVO zpracovává
stanoviska orgánům státní správy a prosazuje
zájmy svých členů v připomínkovacích řízeních.
Právě v době hospodářské recese, snižování
státní podpory na výzkum a vývoj, které se děje,
je prosazování zájmů aplikovaného výzkumu
pro malé a střední podniky klíčové.

2

ZAPOJENÍ DO ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH
CELOSPOLEČENSKÝCH TÉMAT

Průmysl 4.0
Právě v současné době je důležité propojení
výzkumu a uživatelů výsledků. AVO kromě
Svazu průmyslu a dopravy ČR navázalo úzkou
spolupráci a Hospodářskou komorou ČR a jeho
Výzkumným ústavem pro podporu inovací
(VUPI). Výsledkem je první společný projekt,
jehož hlavním výstupem bude první interaktivní
portál s nabídkou služeb výzkumu pro MSP (více
v kapitole týkající se aktivit AVO ops. ) Koncem
roku 2020 AVO o.p.s. začalo řešit nový projekt,
jehož cílem je připravit nový obchodní model
bioekonomiky pro MSP, které tak budou moci
její potenciál plně využít.
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Asociace výzkumných organizací řeší řadu
aktuálních témat v mezinárodních projektech –
jedná se zejména o program INTERREG CENTRAL
na podporu implementace koncepce Průmyslu
4.0 v podmínkách malých a středních podniků.
Bioekonomika a strategie EU vycházející ze
Zelené dohody
Asociace výzkumných organizací je členem
BIOEAST HUBu ČR, což je sdružení stakeholderů
usilující o podporu bioekonomiky a využití
příležitostí, které nabízí Evropská zelená dohoda.
BIOEAST HUB ČR je podporován Ministerstvem
zemědělství ČR a Iniciativou zemí střední
a východní Evropy BIOEAST.
AVO bylo úspěšné v tvrdé konkurenci a podařilo
se nám získat projekt ve 4. veřejné soutěži ETA –
COVID. Pod vedením doktorky Marie Kubáňkové
byl zpracován projekt BE IN pro tvorbu nových
nástrojů pro malé a střední podniky, které
umožní využít potenciál bioekonomiky. Členové
AVO se mohou zapojit do pilotáží, workshopů
či získat odborné a aktuální informace z této
perspektivní oblasti Na podpoře bioekonomiky
se AVO podílí také jako člen ČTP Rostliny pro
budoucnost.

3

SPOLEČNÁ PUBLICITA A MAPA
VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Asociace v rámci svých popularizačních aktivit
mediálně prezentuje nejen svoji činnost, ale
především činnost svých členů. Členové mají
možnost využít jak e-media (co do počtu citací
patří AVO mezi mediálně nejfrekventovanější
oborová
sdružení),
tak
také
tištěný
a elektronický zprAVOdaj pro propagaci svých

úspěchů, publicitu řešených projektů či oslovení
veřejnosti. V rámci projektu ETA podpořeného
Technologickou agenturou ČR Asociace
připravuje novou sofistikovanou vyhledávací
databázi organizací VaV s jejich nabídkou služeb
pro MSP. (www.mapavin.cz)

4

KONTAKTY, KOOPERACE, PODPORA
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Asociace pořádá pravidelné schůzky svých
členů, kde mohou poznat své kolegy, diskutovat
a řešit aktuální problémy nebo se domlouvat
na společných projektech. Asociace se věnuje
také mezinárodní spolupráci a prezentuje členy
na info dnech evropských programů a pomáhá
jim zapojit se do programů mezinárodní
spolupráce. V roce 2020 to byla i aktivní účast
na brokerage events např. k projektům H2020,
ať už v rámci výzev Bio Based Industries – Joint
Iniciativ nebo Horizon 2020 Green Deal.

5

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Důležité informace z oblasti výzkumu
a vývoje distribuuje Asociace svým členům
prostřednictvím interní e-mailové komunikace,
aby členové byly vždy „o krok“ napřed. Jedná se
zejména o avíza nových dotačních příležitostí,
podpor na akcích, konferencích, veletrzích
a soutěžích. Všichni členové dostávají pravidelně
každý týden monitoring událostí a informací
z oblasti VaV.
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Výroční zpráva
ÚVOD
AVO má za sebou 30 let existence, kdy jsme
čelili výzvám basálního zachování výzkumných
organizací, prosazování aplikovaného výzkumu
a založení Technologické agentury ČR,
propagace a medializace výsledků výzkumu.
Za posledních rok došlo v životě společnosti
i jednotlivců ke změnám, které si nikdo z nás
pravděpodobně nedovedl představit. Od
zavřených obchodů, prázdných ulic k zákazům
pohybu a cestování. Sociální a ekonomické
dopady se nedají odhadnout, je však jasné,
že s následky koronavirové pandemie se bude
nejen ČR, EU, ale celý svět vypořádávat dlouho.
Všechny zkušenosti, kontakty, spolupracující
osoby, projekty zaměříme na to, abychom
Vám maximálně pomohli se s těmito následky
vyrovnat.
Na následujících stránkách jsme pro Vás připravili
stručný přehled naší činnosti v uplynulém roce
a naše plány pro letošní rok.

1.

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

 Během minulého období proběhla řada
jednání představitelů AVO s představiteli
orgánů státní správy. Jednání byla zaměřena
především na novelizaci zákona č.130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, nevyhnuli jsme se diskusím k Metodice
hodnocení výsledků výzkumu (tzv. M17+) a její
implementace na resortní úroveň. Pozornost
byla věnována také Metodice hospodářských
a nehospodářských aktivit výzkumných
organizací a jejímu projednávání se zástupci
jednotlivých rezortů i dalších organizací
(Akademie věd ČR, Svaz průmyslu a dopravy
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ČR), dále jednáním o zaměření českého VaVaI,
struktuře VaV v ČR, problémech aplikovaného
výzkumu a hodnocení VO. Představitelé AVO se
aktivně zapojili do širších diskusí nad přípravou
novely zákona č. 130 / 2002 Sb., o podpoře VaVaI
z veřejných prostředků a k problémům aplikace
daňového zvýhodnění VaV (§ 34 zákona
o daních z příjmů). Další významnou aktivitou
byla příprava a připomínky Asociace k nové
RIS3 strategii. Představitelé AVO pracují aktivně
v jednotlivých Národních inovačních platformách.
Probíhaly diskuse s představiteli MŠMT k nově
připravovaným operačním programům (OP
JAK). Proběhla rovněž jednání s vedením AV ČR.
Mezi AV ČR a AVO je podepsáno memorandum
o spolupráci.
Vzhledem k epidemiologické situaci
a nemožnosti uspořádat konferenci
věnovanou 30 letému výročí založení
AVO, zorganizovalo předsednictvo přímým
přenosem přenášenou diskusi nad tématy
aplikovaného výzkumu s představiteli RVVI,
MPO i TA ČR. O výroční zprávě za rok 2019
hlasovali členové AVO korespondenčně
a většinově ji schválili.
 V Radě pro výzkum, vývoj a inovace zastupuje
zájmy AVO člen předsednictva Ing. Karel Kouřil,
člen správní rady FINAL Tools a.s. AVO má své
zástupce v oborových verifikačních a hodnotících
panelech a v expertních panelech RVVI, včetně
KHV.
 AVO se nadále aktivně účastnila práce
Technologické agentury ČR jak prostřednictvím
svých zástupců v orgánech TA ČR a v orgánech
mnohých programů (např. OMEGA, EPSILON,
ETA či ZETA), tak i zapojením svých expertů
do činnosti Technologické agentury ČR jako
poskytovatele dotací. AVO se významně podílí
i na přípravě nových programů. Do činnosti
Technologické agentury ČR se zapojili zástupci
AVO i jako tzv. pověření konzultanti, což je
funkce související s „dohledem“ nad fungováním
Center kompetence a nově i Národních

center kompetence. Zástupce AVO byl opět
členem komise pro výběr kandidátů na „Ceny
Technologické agentury ČR“. Experti AVO jsou
členy několika Rad programů a účastní se řady
oponentních řízení projektů podporovaných
TA ČR. AVO má s Technologickou agenturou ČR
uzavřeno Memorandum o spolupráci.
 Pozornost byla ze strany AVO nadále věnována
problematice daňového zvýhodnění výzkumu
a vývoje. Zástupce AVO je členem Expertního
tým SP ČR pro výzkum, vývoj a inovace, který
se kromě jiného (viz dále) intenzivně zabývá
touto problematikou, zejména se zaměřením
na sporné otázky ve vztahu mezi poplatníky
a správcem daně. Tuto problematiku řeší AVO
ve spolupráci i s řadou dalších organizací (vč.
velkých poradenských firem), zabývajících
se danou problematikou. Nejvýznamnějším
výsledkem bylo dosažení náhrady původního
POKYNU D-288 POKYNEM Ministerstva financí
MF-17, zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č. 8/2020 ze dne 5. 5. 2020, k jednotnému
postupu při uplatňování ustanovení § 34
odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů“.
Všechny dokumenty a informace k této
problematice byly rozeslány členům AVO.
 Zástupci AVO se aktivně účastnili rovněž
práce pracovních skupin Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
a Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP
PIK). Odborníci z AVO byli také aktivně zapojeni
do procesu vytváření Regionálních inovačních
strategií (RIS 3) a Národní inovační strategie
ČR (NIS). Zástupci AVO jsou i členy odborného
poradního orgánu programu „Národní program
udržitelnosti II“ (NPU II).
 Neméně důležitou byla práce v expertní komisi
pro výzkum, vývoj a inovace při Svazu průmyslu
a dopravy, díky níž máme možnost uplatňovat
oficiální připomínky k legislativním návrhům
prostřednictvím SP ČR. V loňském i na začátku

letošního roku se uskutečnilo několik zasedání,
kterých se účastnili čtyři členové předsednictva
AVO.
Zástupci AVO jako členové Rady
EUREKA zajišťovali hodnocení nových projektů
a kontrolní činnost spojenou s poskytováním
finanční podpory projektům programu EUREKA
a EUROSTARS. Úzká spolupráce s MPO se
projevila i v tom, že AVO byla vyzvána k návrhu
Seznamu českých oficiálních účastí na veletrzích
a podobných akcích finančně podporovaných
MPO.

2.

AVO
V PROJEKTECH

 Významnou roli v životě AVO v posledních
letech hrály projekty, zejména z oblasti
popularizace a propagace výzkumu a vývoje,
v nichž AVO byla partnerem. V dubnu 2019 AVO
úspěšně ukončila projekt OP PIK Spolupráce –
Technologické platformy, který řešila od roku
2016. Pod vedením dr. Marie Kubáňkové byl
připraven nový projekt Platforma AVO+ do výzvy
OP PIK Spolupráce – Technologické platformy,
který byl s vysokým bodovým hodnocením
doporučen k financování. Projekt byl zahájen
v říjnu 2019 a potrvá do června 2022. Řešení
projektu se účastní řada členů AVO. Platforma
AVO + bude svojí činností odstraňovat bariéry
ve spolupráci firem a VO tak, aby přispívala ke
konkurenceschopnosti a zajišťovala sektoru
stabilní kapacity výzkumných základen a podporu
implementaci koncepce Průmyslu 4.0 zejména
v podmínkách MSP. Zpracováním cestovní mapy
aplikovaného výzkumu Průmyslu 4.0 AVO
podpoří virtualizaci produktů a technologií
a vývoj sotwarových řešení umožňující
přechod na Průmysl 4.0 v podmínkách MSP
a také podporu environmentálně šetrnější
výroby a prosazování bioekonomiky. AVO
bude pokračovat ve spolupráci s platformami
EuMaT, Manufuture, European Technology
Platform for the Future of Textiles and Clothing,
bude podporovat zapojování do mezinárodních
projektů a projekt rovněž podpoří popularizační
aktivity.
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Pomůžeme Vám získat

dotační podporu

V noVém Programu
Czech rise uP Chytrá oPatření Proti Covid-19

Cílem nového programu je
– podpořit rychlé zavedení nových řešení do
praxe pro pomoc s bojem proti koronaviru
– zmírnit dopady dalšího šíření a následky této
krize řešit

aVo Pro Vás
sleduje Příležitosti
a

pomáhá vám
v Krizi

termín a aloKaCe
Žádosti bude možné podávat v nejbližších
týdnech. Předpoklad celkového rozpočet
programu
200
možnost navýšení.

milionů Kč

+

zapojte se!
pomůžeme vám

VYDáVá:
Asociace
výzkumných
organizací (AVO)
Smetanovo nábřeží 195/5

volejte

+420 608 04 38 24

KontaKt

dolezelova@avo.cz

110 00 Praha 1
avo@avo.cz
Program Czech Rise UP – Chytrá opatření PROTI
COVID 19 je poskytován podle „Dočasný rámec pro
opatření státní podpory na podporu hospodářství
při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“

 Dr. Marie Kubáňková zapojila AVO do konsorcia
vedeného Mechatronickým klastrem (Business
Upper Austria), který připravil projekt do
poslední výzvy programu INTERREG CENTRAL –
Boost4BSO zaměřeného na Průmysl 4.0. Projekt
byl schválen a jeho realizace byla zahájena
v dubnu 2020. Hlavním účelem projektu je
pomoci malých a středním podnikům využít
prvky Průmyslu 4.0.
 AVO se podílí jako spolupříjemce na řešení
projektu EURIPIDES2 2017 - LTE118006.
Příjemcem
podpory
je
BIC
Ostrava.
Řešení projektu začalo v polovině r. 2018
a předmětem řešení je podpora vzniku nových
projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu
a vývoji a zapojení českých řešitelských týmů
v mezinárodních konsorciích v programu EUREKA.
Jedná se jak o zvyšování informovanosti
odborné
průmyslové
veřejnosti,
tak
o následnou informativní a metodickou podporu
potenciálním českým zájemcům o účast
v programu EUREKA, projektech EUROSTARS
a klastrových projektech. Z nich pak především
na mezinárodní klastrový projekt EURIPIDES2.
V rámci řešení projektu AVO uspořádala vždy
řadu informačních akcí. Bohužel celý rok 2020 byl
poznamenán pandemií koronaviru se zákazem
shromažďování po značnou část roku. Snížilo se
tak množství seminářů a podobných akcí. Naopak
však vzrostl počet různých videoseminářů
a videokonferencí. Narostlo také množství
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dotazů k dané problematice zodpovídaných
telefonicky či emailem. Po zkušenostech
z r. 2019 AVO i v r. 2020 ve velké míře využívala
jiných akcí konaných na jiná zajímavá témata
a na nich informovala účastníky o programu
EURIPIDES/EUREKA. Do propagační činnosti se
tak jako již v r. 2019 zapojily i další organizace,
které pořádají zajímavé akce. Po velmi dobrých
zkušenostech chtěla AVO rozšířit tuto formu
spolupráce ještě více a tak požádala o změnu
rozpočtu projektu v tomto směru. Přes kladné
doporučení Kontrolního dne konaného dne
14. 7. 2020 (původní termín 31. 3. 2020 musel být
kvůli pandemii změněn), nebyla bohužel změna
schválena. Vzhledem ke zrušení Mezinárodního
strojírenského veletrhu se také bohužel nemohla
konat každoroční akce pořádaná na veletrhu
spolu se SP ČR – Den EURIPIDES. Den EURIPIDES
tak byl uspořádán částečně online v Praze na
Novotného lávce.

3.

PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ
ČINNOST AVO

 Poradenská činnost pokrývá především tyto
oblasti: dotační poradenství, nepřímá podpora
výzkumu a vývoje a příprava výzkumných
programů podpory výzkumu a vývoje. Experti
AVO pomáhali členům s naplněním podmínek
nových programů podpory výzkumu a vývoje
(DELTA, ÉTA, EPSILON, NÁRODNÍ CENTRA
KOMPETENCE, EUREKA, EUPRO aj.). Účastnili
se také práce v pracovních skupinách TA ČR
připravujících podmínky pro NCK1. Tak dostali
možnost předkládat připomínky členů AVO
k podmínkám těchto programů. Spolupracovníci
AVO se také stali pověřenými konzultanty řady
CK a nyní i NCK. AVO zpracovala odborné studie
pro veřejnou správu (např. odborná zpráva
projektu INNO PROVEMENT). Dne 2. 11. 2020
jako Usnesení vlády ČR č. 1128 identifikace
hospodářských a nehospodářských činností ve
VaVaI. Experti AVO se také podíleli na novelizaci
zákona o VaVaI (zákon č. 130/2002 Sb.), která
byla předložena Parlamentu ČR a od poloviny
roku 2020 se aktivně účastnili jednání o nápravě

způsobu hodnocení výsledků aplikovaného
výzkumu a dotažení pravidel hodnocení
výzkumných organizací podle Metodiky 2017+.
 Poradenství při řešení projektů výzkumu
a vývoje se týkalo hlavně jejich ekonomické
části včetně problémů s daňovým zvýhodněním
výzkumu a vývoje. Uvedenou poradenskou
činnost poskytovaly i regionální pobočky AVO
v Brně a Ostravě. AVO sleduje aktuální situaci
a podporu pro členy související s pandemií
koronaviru SARS-CoV-2, dotační možnosti
z programu OP PIK ale také nového programu
Czech Rise UP, Národního programu obnovy
(Recovery Fund) nebo Country for the Future.
 Zapojením v mezinárodních aktivitách si
AVO buduje znalosti, kontakty a nástroje pro
podporu svých členů v oblasti Průmyslu 4.0
a bioekonomice, jako možnosti dlouhodobě
udržitelné výroby a nástroje implementace
Evropské zelené dohody.
 Sekretariát AVO rozesílal také průběžně všem
členům Asociace zajímavé zprávy z oblasti
výzkumu a vývoje, upozornění na termíny
vyhlašovaných veřejných soutěží na programy
výzkumu a vývoje včetně informací k vyplňování
příslušných žádostí, odpovědi na nejčastější
dotazy z oblasti výzkumu a vývoje, pozvánky
na zajímavé semináře a konference, aktuální
informace z EU, upozornění na novou legislativu
a další informace. Řada těchto informací se
objevuje také na webových stránkách AVO
i sociálních sítích. Každý člen AVO dostává
týdenní monitoring o dění v oblasti VaV (viz
blíže v 5. Propagace a popularizace aplikovaného
výzkumu).

4.

SÍŤOVÁNÍ

 Se Svazem průmyslu a dopravy ČR pokračovala
spolupráce především v oblasti prosazování
uspokojivých řešení konkrétních problémů
aplikovaného výzkumu a vývoje. Zástupci AVO
se účastní pravidelných jednání Rady členů

SP ČR a zvláště těsná spolupráce probíhala
v rámci expertního týmu SP ČR pro oblast VaVaI.
Zástupci AVO se tak podíleli na programovém
prohlášení Svazu a na stanoviscích SP ČR pro
plenární schůze RHSD ČR v oblasti výzkumu
a vývoje, na řešení problémů s uznatelností
daňových odpočtů na výzkum a vývoj dle §34
zákona o daních z příjmů, na připomínkování
rozsáhlé novely zákona o podpoře VaVaI, nové
metodiky hodnocení výzkumných organizací
a dalších dokumentů. Kromě této spolupráce
AVO rovněž spolupracovala se SP ČR při přípravě
témat pro jednání tripartity.
 Práce SP ČR se zúčastňují i jednotliví členové
AVO, protože jsou automaticky také členy Svazu
průmyslu a dopravy ČR a jsou jim poskytovány
všechny služby s tím související. Členové AVO tak
mohou využívat všech práv člena SP ČR a mají
právo obracet se o radu či jinak spolupracovat
s řadou komisí SP ČR.
 Iniciativa BIOEAST sdružuje ministerstva
zemědělství států Střední a Východní Evropy,
ke státům V4 se postupně přidaly členové EU
z řad pobaltských států, zemí bývalé Jugoslávie,
Rumunsko a Bulharsko. Cílem iniciativy v době
svého založení (2014) bylo podpořit rozvoj
bioekonomiky v regionu BIOEAST jako příležitost
růstu, zapojení států regionu BIOEAST do
programů mezinárodní spolupráce a zvýšení
životní úrovně. Iniciativa BIOEAST chce podpořit
Evropskou zelenou dohodu. BIOEAST HUB CZ
(www.bio-hub.cz) je prvním HUBem v regionu
zemí Střední a Východní Evropy, což činí její
členy atraktivní pro koordinátory ze „starších“
členských zemí EU. Evropská komise ve svém
komuniké z listopadu 2020 jasně deklaruje
podporu bioekonomiky jako nástroje prosazení
cílů Zelené dohody a podporu iniciativy
BIOEAST. Právě v mezinárodních projektech,
kde díky práci Iniciativy BIOEAST nebude možné
vytvářet konzoria bez zapojení organizací zemí
regionu BIOEAST, je členství v BIOEAST HUBu
CZ výhodou. AVO je členem BIOEAST HUBu ČR
(www.bio-hub.cz), který koordinuje člen AVO společnost Zemědělský výzkum Troubsko.
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 Spolupráce AVO s AIP ČR pokračovala účastí
jejích zástupců v orgánech AIP ČR a jejích
pracovních skupinách a spoluprací v rámci
časopisu ip&tt. Asociace se rovněž stejně jako
každoročně podílela na přípravě sympozia
INOVACE 2020 (Týden výzkumu, vývoje
a inovací v ČR) pořádaného AIP ČR. Tato akce se
však vzhledem k pandemické situaci nakonec
nekonala a byla přeložena s připraveným
programem na rok 2021. V rámci této akce
byly obvykle slavnostně vyhlašovány i výsledky
projektu Vizionáři pro daný rok. Již 10. ročník
Vizionáři 2020 ale proběhl. Odborná komise
projektu Vizionáři (v níž je zastoupena i AVO
prostřednictvím Ing. K. Mráčka) hodnotila
a zasedala formou online komunikace
s využitím digitálních technologií. Ocenění za
své inovativní počiny si odnesli i členové AVO.
Titul Vizionář 2020 získali výzkumníci z VÚTS, a.s.
a mezi nositeli čestného uznání je Zemědělský
výzkum, spol. s r.o. Osobní setkání s autory
oceněných inovativních počinů proběhne
v jarních měsících v závislosti na uvolnění
vládních protiepidemických opatření.
 Prezident AVO L. Kraus se zúčastnil jednání
Akademického sněmu AV ČR, kde sdělil představy
AVO o fungování výzkumného prostoru.
Ing. Václav Neumajer je členem odborného
poradního orgánu MŠMT programu „Národní
program udržitelnosti I“ (NPU I) a „Rady pro
komercializaci ÚEB AV ČR“, která „dohlíží“ na
plnění projektů programu GAMA, které řeší ÚEB
AV ČR.
 AVO se nadále jako člen účastní práce
v České technologické platformě rostlinných
biotechnologií. Projekt byl úspěšně ukončen
v dubnu 2019 a platforma podala nový projekt
ČTP Rostliny pro budoucnost +, který byl schválen
a začal v lednu 2020.
 AVO je vedle každoročního partnerství
soutěže Vizionáři roku, kde má svého zástupce
v odborné porotě, i partnerem soutěží Firma
roku, Živnostník roku a také partnerem veletrhů
FOR INDUSTRY.
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5.

PROPAGACE A POPULARIZACE
APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

 Asociace výzkumných organizací je také
aktivní na sociálních sítích. Našim členům na
nich nabízíme zveřejňování jejich výsledků
a úspěchů. Současně prosíme naše členy
o sledování, či sdílení námi zveřejněných
příspěvků na:
www.avobloguje.wordpress.com
www.facebook.com/
AsociaceVyzkumnychOrganizaci
/ 1965 lidí to sleduje
www.twitter.com/AVOtweetuje
/ 596 sledujících
www.youtube.com/AVOvidea
/ 23 odběratelů
https://www.linkedin.com/company/
avo-asociace-v-zkumn-ch-organizac/ 97 sledujících
 AVO pro své členy přichystala od ledna 2020
službu ve spolupráci se systémem pro správu
informačních zdrojů MAXIMUS, která bude
pokračovat i v roce 2021:
Jedná se o službu, která nahradila newsletter
distribuovaný jednou měsíčně. Tato nová služba
sleduje všechny relevantní informace ze širšího
spektra informačních zdrojů na základě klíčových
slov. Členové AVO dostávají informace vždy
jednou za týden.
 AVO pravidelně připravuje zprAVOdaj,
jehož obsahovým záměrem je popularizovat
aplikovaný výzkum i členy AVO, komentovat
aktuální dění v oblasti VaVaI a poskytnout
řadu dalších zajímavých informací. Všechna
čísla ZprAVOdaje jsou k dispozici na webových
stránkách Asociace a v kanceláři AVO i v tištěné
podobě.
 V roce 2020 pokračoval redesign webových
stránek www.avo.cz, především kvůli nárokům
na prohlížení webů na mobilních telefonech.

Stále vítáme Vaše připomínky! Prosím zasílejte
je na email dolezelova@avo.cz
 V časopise Inovační podnikání a transfer
technologií jsou pravidelně zveřejňovány
úspěšné výsledky českého aplikovaného
výzkumu, které vyústily do inovací. V redakční
radě časopisu působí za AVO člen předsednictva
Ing. Mráček.
 Pravidelně Pravidelně se informace z Asociace
objevují v časopise SPEKTRUM Svazu průmyslu
a dopravy ČR a v časopise TA.Di Technologické
agentury ČR.

6.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ
SPOLEČNOST „AKTIVITY PRO
VÝZKUMNÉ ORGANIZACE,
o.p.s.“ (zkráceně AVO, o.p.s.)

 AVO, o.p.s. realizuje ve spolupráci s VUPI,
z.s. projekt “Aplikace výzkumných metod při
systémové identifikaci potenciálu, nastavování
a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou
a výzkumnou infrastrukturou“ (TL02000356)
podpořeného z programu ETA TAČR. Projekt má
dva hlavní výstupy. Prvním je interaktivní webová
aplikace s digitalizovanou mapu pro podporu
spolupráce výzkumných organizací s podnikovou
sférou (www.mapavin.cz). MAPAVIN nabízí pro
výzkumné organizace a výzkumné týmy prostředí
k navázání spolupráce s podnikovou sférou.
Rozsah dat, který je v rámci aplikace prezentován,
byl sestaven na základě předchozího výzkumu
a konzultací se zástupci podnikové i výzkumné
sféry s cílem zajistit informace, které jsou
relevantní pro podniky při respektování postupů
na výzkumných organizacích. Důraz je položen
na prezentaci konkrétních výzkumných pracovišť
a výzkumných programů s potenciálem
spolupráce s podnikovou sférou. Druhým
výstupem je metodický návod pro hodnocení
přínosu aplikovaného výzkumu v podmínkách
malých a středních podniků, jehož cílem je
zlepšení řízení výzkumné a vývojové činnosti
v podnikatelských subjektech tak, aby byla zcela
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v souladu s jeho strategickými cíli, přispěla
k udržení, resp. růstu jeho konkurenceschopnosti
a její přínos bylo možné hodnotit. Tento
nástroj umožní transformovat strategické cíle
společnosti do systému indikátorů pro jednotlivé
oblasti tak, aby splnění těchto indikátorů
umožnilo naplnit strategické cíle společnosti jako
celku a zajistit jejich naplňování.
 V rámci projektu “Aplikace výzkumných metod
při systémové identifikaci potenciálu, nastavování
a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou
a výzkumnou infrastrukturou“ (TL02000356)
AVO připravila a publikovala tyto odborné
články:
1)

IMPROVEMENT OF R&D PERFORMANCE
MANAGEMENT– A CASE STUDY APPROACH
(Marie Kubáňková – Jaroslava Hyršlová –
Jan Nedělník)

2)

METODIKA HONOCENÍ APLIKOVANÉHO
VÝZKUMU V PODMÍNKÁCH MALÝCH
A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (Marie Kubáňková –
Jaroslava Hyršlová – Jan Nedělník)

Tyto články, které budou zahrnuty do výsledků
VaV, budou využity pro znovunavrácení AVO
o.p.s. jako výzkumné organizace v rejstříku
vedeném MŠMT. Články byly zahrnuty do
sborníků, které budou uveřejněny v databázi
Web of Science.
 Cílem projektu BE IN, který AVO o.p.s.
koordinuje a který začal v listopadu 2020, je
vytvořit nástroje pro malé a střední podniky
(MSP) umožňující implementaci principů
bioekonomiky a přechod na udržitelnější
podnikatelský model pro zmírnění dopadu
pandemie COVID-19 a zvýšení odolnosti vůči
krizovým situacím. Účelem projektu je vytvořit
nové obchodní modely pro MSP a metodiku
implementace těchto obchodních modelů
v MSP, zpracovat případové studie implementace
těchto obchodních modelů na konkrétních
příkladech jako podklad pro následování
a inovovat vzdělávání pro MSP v oblasti BE
s využitím moderních IT technologií.

 Účetní závěrky a všechny výroční zprávy
jsou uloženy v rejstříku obecně prospěšných
společností, vedeným Městským soudem
v Praze.

7.

DALŠÍ ČINNOST
& NEŽIJEME JEN VÝZKUMEM

 Koronavirová pandemie musela nutně ovlivnit
i činnost AVO. Naučili jsme se více než dosud
komunikaci v online prostoru. Nebylo možné
uspořádat celou řadu presenčních akcí včetně
valného shromáždění. Přesto práce AVO a pro
AVO pokračovala s neztenčenou intenzitou.
Kromě řady činností vyplývajících přímo
z dokumentů posledního valného shromáždění
se AVO zabývala ještě řadou dalších podpůrných
činností. Bylo to především organizačně
administrativní zajištění všech výše uvedených
činností, zajištění přímého televizního přenosu
diskuse s představiteli státní správy, spolupráce
na přípravě řady legislativních aktů apod.
Významnou roli v tom sehrával sekretariát
s
tajemnicí AVO Dagmar Doleželovou,
MBA, která zajišťuje také PR a marketing.
Dagmar Doleželová, MBA navázala spolupráci
s neziskovou organizací Cesta z krize, z.ú., která

HOSPODAŘENÍ AVO ZA ROK 2020
LINKA PRVNÍ
PSYCHICKÉ POMOCI
JE VÁM ÚZKO?
DĚJE SE VÁM NĚCO ZLÉHO?
POCHYBUJETE? JE TO K NEUNESENÍ?
UŽ NEMŮŽETE DÁL?

KDYŽ JSTE V KRIZI
Strach o sebe nebo blízkého, pocit selhání,
nemoc, nevěra, rozchod, smrt, samota,
problémy s bydlením, dluhy, bezmoc, násilí...

ZAVOLEJTE NA LINKU 116 123

PŘÍJMY (tis. Kč):

3 991

Členské příspěvky
Příjmy za standardní a nadstandardní služby členům
Příjmy za další aktivity dle stanov
Další příjmy (úroky apod.)
Dotace (podpora projektů VaV)

39
1 138
110
2 704

VYSLECHNEME VÁS, PODPOŘÍME, ODBORNĚ PORADÍME

ANONYMNĚ

záleží na vás,
kolik toho sdělíte

ZDARMA

telefonicky

DENNĚ

od 8 do 18 hod

www.linkapsychickepomoci.cz
www.depka.cz
Provoz služby je spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

provozuje dvě celoevropská krizová čísla: Linku
pro rodinu a školu na telefonním čísle 116 000
a Linku první psychické pomoci na telefonním
čísle 116 123. Ta druhá jmenovaná je de facto
non stop linka důvěry, kam se může obrátit
každý, kdo potřebuje okamžitou psychologickou
pomoc. V době krize, karantény a významných
zásahů do běžného života je telefonická pomoc
k nezaplacení.

VÝDAJE (tis. Kč):

3 980

Osobní náklady
Služby (režijní: telekomunikace, poštovné, úklid, pojištění, nájmy,
služby pro projekty: poradenské, právní, lektorské, grafické, tisk,
vložné semináře, tvorba studií, SW atd.)
Spotřeba materiálu
Cestovné
Investice
Daňově neuznatelné výdaje dle § 25 odst. 1
(členské příspěvky, náklady na reprezentaci)
Daň z příjmů právnických osob

3 010
842

Celkové příjmy:
Celkové výdaje:

3 991
3 980

Rozdíl (HV po zaokrouhlení):

40
18
70
-
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SHRNUTÍ & SPLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE PŘEDSEDNICTVA
V roce 2020 zasedalo předsednictvo Asociace
pětkrát. Jeho práce se z velké části přesunula
do virtuálního prostoru a probíhala formou on
line komunikace. Stejným způsobem probíhala
práce pracovních skupin vytvořených pro vyšší
„akčnost“, především z hlediska připomínkování
různých dokumentů a řešení aktuálních
problémů výzkumu a vývoje (např. skupina pro
metodiku hodnocení výsledků VaV; RIS3, OPVVV
a OPPIK, legislativu VaV a další). Pracovní skupiny
byly ve své činnosti velmi aktivní a scházely se
podle potřeby mimo zasedání předsednictva.
16    AVO e-ROČENKA za rok 2020

Porovnáním
všech
výše
uvedených
aktivit
AVO
podrobně popsaných v bodech
1. – 6. s úkoly plánovanými na
rok 2020 lze konstatovat, že
i přes zcela mimořádné vnější
okolnosti

Plán práce předsednictva
AVO na r. 2020 byl splněn.
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Plán práce
předsednictva
AVO na rok 2021
Plán práce předsednictva AVO na r. 2021
navazuje na příslušné dokumenty o činnosti
zpracované za předchozí období a pro následující
období. Předsednictvo bude pracovat v souladu
s posláním, cíli a hlavní náplní činnosti AVO
a zaměří se zejména na dále uvedené úkoly
a také úkoly, které vyplynou z aktuálního vývoje.
Některé úkoly a činnosti mají dlouhodobější
charakter. Systematicky se bude předsednictvo
ve spolupráci s členskou základnou nadále
věnovat hledání a identifikaci nových nosných
témat pro činnost AVO. V činnosti se nevyhneme
ani reflexi na aktuální vývoj společnosti jak
v oblasti sociální, tak ekonomické. V projektech
budeme hledat a přinášet moderní nástroje
pomáhající MSP překonat koronavirovou dobu.
Dále budeme sledovat trendy EU a požadavky,
které jsou na jednotlivé členské státy kladeny
v souladu se zeleným restartem proto, abychom
mohli využít finanční nástroje, které komise
připravuje. Nyní je potřeba využít výhod
zapojení v Evropských strukturách. Budeme
tedy i nadále hledat nové možnosti a výzvy pro
mezinárodní spolupráci a zapojení svých členů
v mezinárodních programech.
Oblasti a úkoly na rok 2021:

1. OBLAST SLEDOVÁNÍ
A OVLIVŇOVÁNÍ LEGISLATIVNÍ
ČINNOSTI - TVORBA A REALIZACE
STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO
POTŘEBY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
A VÝVOJE
a) Hájit
zájmy
aplikovaného
výzkumu
a zabraňovat snížení prostředků na výzkum
a vývoj.
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b) Podporovat vytváření nových výzkumných
a inovačních programů a podpor, podílet se na
administraci těchto programů.
c) Prosazovat účast zástupců AVO při všech
jednáních, která vyúsťují v koncepční, legislativní
či jiné dokumenty ovlivňující oblast výzkumu,
vývoje a inovací.
d) Při jednáních s orgány státní správy se
zasazovat o prosazení takových změn a opatření,
která povedou ke zlepšení pozice aplikovaného
výzkumu a jeho podpory v zájmu posílení
konkurenceschopnosti
české
ekonomiky.
V tomto kontextu spolupracovat se zástupcem
AVO v RVVI.
e) Sledovat situaci v oblasti metodiky M17+
pro hodnocení výzkumných organizací a jejich
výsledků a aktivně a konstruktivně se zapojit do
diskusí na resortní úrovní na toto téma s důrazem
na roli a charakter výsledků aplikovaného
výzkumu a úlohu a odpovědnost poskytovatelů
finančních prostředků na tento výzkum.
f) Věnovat průběžnou pozornost řešení
problémů s uznatelností daňových odpočtů
výdajů / nákladů na výzkum a vývoj a celé oblasti
dalších forem nepřímé podpory VaV v privátní
sféře.
g) Spolupracovat se SP ČR a dalšími
kompetentními subjekty při prosazování
názorů AVO na podporu aplikovaného výzkumu
a vývoje, využívat přitom i připomínková řízení
k relevantním dokumentům v této oblasti.
h) Podílet prostřednictvím svých zástupců,
expertů a hodnotitelů na úspěšném průběhu
činnosti Technologické agentury ČR. Zajistit účast
AVO na aktivitách MPO, MZe, MŠMT a jiných
státních orgánů, které se týkají oblasti VaVaI
včetně rostoucího zapojení představitelů AVO
jako hodnotitelů projektů, v radách programů
pro podporu výzkumu a vývoje, v programech
financovaných z ESIF apod.

2. OBLAST PREZENTACE,
POPULARIZACE A MEDIÁLNÍ
ZVIDITELNĚNÍ AVO - PROPAGACE
APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
a) Navázat na modernizaci grafické stránky
a zatraktivnit zprAVOdaj také po obsahové
stránce - vytvářet nové rubriky do zprAVOdaje,
plně využít zprAVOdaj pro potřeby svých členů,
dát příležitost autorům zajímavých článků
k jejich otištění ve zprAVOdaji apod.
b) Dále upravovat webové stránky AVO
a dokončit nové webové stránky AVO o.p.s.
c) Prezentovat nadále výsledky aplikovaného
výzkumu a vývoje na webových stránkách AVO
a sociálních sítích, zvláštní pozornost věnovat
aktivitám AVO ve prospěch aplikovaného
výzkumu a vývoje a informovat pravidelně
o aktivitách předsednictva AVO v rámci rubriky
Ze života AVO. Využívat více k těmto účelům
i blogů.
d) Pokračovat v personálním a finančním
zajištění systematické medializace a prezentace
jak úspěšných realizovaných výzkumných
výsledků členů AVO, tak Asociace jako takové
a v neposlední řadě významu a přínosu investic
do aplikovaného výzkumu a vývoje. Vypracovat
koncepci této medializace a prezentace
s ohledem na potřeby různých segmentů
v oblasti českého aplikovaného výzkumu a vývoje
(VO, MSP, členové AVO a přidružené subjekty).
e) Spolupracovat se členy AVO v tvorbě databáze
jejich úspěšných výsledků VaV použitelnou
pro účely popularizace a medializace a dále
aktualizovat a doplňovat seznamy expertů AVO
pro média.
f) Podporovat členy AVO v pořádání jejich akcí
jako konference k výročí, dny otevřených dveří
a prezentační semináře výsledků aplikovaného
výzkumu a vývoje ve vybraných odvětvích
a oborech, na které budou zváni představitelé
státních orgánů, uživatelské sféry, bank, tisku
apod.
g) Prezentovat výsledky výzkumu a vývoje

členů AVO a výsledky projektů řešených AVO na
výstavách a veletrzích, konferencích a seminářích
a vyhodnocovat účinnost této prezentace na
těchto akcích.
h) Spolupracovat nadále s časopisem Inovační
podnikání a transfer technologií; uveřejňovat
v něm informace o úspěšných výsledcích
aplikovaného výzkumu členů AVO a statě
k aktuálním problémům výzkumné a inovační
politiky.
i) Prezentovat výzkumný potenciál AVO
a možnosti jeho využití ve vztahu k činnostem
orgánů státní správy a dalších subjektů v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací.

3. OBLAST PROJEKTOVÉ ČINNOSTI ZAPOJENÍ AVO DO PROJEKTŮ
A PODPORA ČLENŮ AVO A DALŠÍCH
ZÁJEMCŮ VE VÝZKUMNÉ ČINNOSTI
a) Maximálně využít možností projektu
Platforma AVO+ podpořeného z OP PIK pro
podporu tvorby koncepčních materiálů
a komunikaci se státní správou o potřebnosti
aplikovaného výzkumu.
b) Podílet se na zpracování strategické
výzkumné agendy a prosazovaní národních
priorit do programu Horizon EUROPE.
c) Podpořit implementaci bioekonomiky jako
nástroje pro dlouhodobě udržitelnou produkci,
využívat svého členství v BIOEAST HUBu ČR
k síťování.
d) Zajistit pokračování partnerské spolupráce
Asociace s BIC Ostrava na projektu Euripides2
(program EUREKA).
e) Zapojit AVO a jeho členy do programů
mezinárodní spolupráce, zejména nového
programu Horizon EUROPE. AVO je členem
partnerského konsorcia poslední výzvy H2020 –
Green Deal, s ohledem na velký počet projektů
je pravděpodobnost získání projektu nízká,
nicméně přihlášku i kontakty bude možné využít
v připravovaných výzvách programu Horizon
EUROPE.
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f) Podporovat zapojení členů AVO do projektů
programů EUREKA a EUROSTARS a účast
představitelů AVO na práci v komisích a na
hodnotitelské činnosti v programu EUREKA.

4. PORADENSKÁ ČINNOST AVO
a) Využít projektů, expertů, kontaktů pro
podporu zapojení malých a středních podniků
do implementace Průmyslu 4.0, mezinárodních
programů a do bioekonomiky (tedy zejména
připravovaných nástrojů nové Evropské zelené
politiky)
b) Poskytovat pravidelně informace členům AVO
o všech vládních a jiných veřejných aktivitách
a programech na podporu výzkumu a vývoje,
o činnosti TA ČR; dále o aktivitách SP ČR, AIP ČR
apod.
c) Pokračovat v doplňování, aktualizaci a dalším
zdokonalování databáze českých subjektů
aplikovaného výzkumu a vývoje a poskytovat
výstupy z této databáze podle požadavků
příslušných institucí a zájemců.
d) Plně využívat a koordinovat poradenskou
činnost regionálních poboček AVO v Brně
a Ostravě.

5. OBLAST SÍŤOVÁNÍ – ROZŠIŘOVÁNÍ
A NAVAZOVÁNÍ SPOLUPRÁCE
AVO S ČESKÝMI A ZAHRANIČNÍMI
SUBJEKTY
a) Pokračovat ve spolupráci se SP ČR v rámci
expertního týmu pro oblast VaVaI a při dalších
aktivitách týkajících se aplikovaného výzkumu
a vývoje i jeho medializace. Vyměňovat si názory
a koordinovat postupy při prosazování potřeb
průmyslového výzkumu a vývoje.
b) Obdobně při aktivitách týkajících se
aplikovaného výzkumu a vývoje využít možností
spolupráce s Asociací malého a středního
podnikání,
Hospodářskou
komorou
ČR
a s profesními sdruženími, které zajímají otázky
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výzkumu a vývoje.
c) Pokračovat ve spolupráci s AIP ČR účastí
zástupců AVO na činnosti orgánů a pracovních
skupin AIP ČR a v časopisu Inovační podnikání
a transfer technologií.
d) Podporovat spolupráci i s akademickou
sférou (vysoké školy, AV ČR) při řešení projektů
aplikovaného výzkumu a vývoje, a to jak na
úrovni Asociace, tak jejích členů. Prezentovat
prostřednictvím zástupců AVO v příslušných
orgánech akademické sféry a při přípravě
dokumentů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací
význam a přínosy aplikovaného výzkumu a vývoje
pro českou ekonomiku a společnost.
e) Hledat vhodné formy spolupráce s orgány
územní samosprávy při podpoře a rozvíjení
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovačních
aktivit v jednotlivých regionech.
f) Pokračovat ve spolupráci se slovenským
„Zväzom
priemyselnych
výskumnych
a vývojových organizácií“ a hledat možnosti
spolupráce s dalšími obdobnými asociacemi
i v jiných zemích EU.
g) V rámci realizace projektu Internacionalizace
platformy AVO navázat kontakty v platformě
EUMAT a MANUFUTURE, a dalšími.

6. ČINNOST OBECNĚ PROSPĚŠNÉ
SPOLEČNOSTI AKTIVITY PRO
VÝZKUMNÉ ORGANIZACE, O.P.S.
a) Splnit plánované úkoly projektů ÉTA – TAČR,
úspěšně dokončit projekt MAPAVIN a splnit plán
projektu BE IN na rok 2021.
b) Zapojit AVO o.p.s. do dalších projektů; na
podzim byl podán další projekt do programu ÉTA
– 5. veřejná soutěž, v současné době probíhá
hodnocení. AVO o.p.s. uspělo ve 4. veřejné
soutěži.
c) Podporovat AVO, o.p.s. v úsilí o zapojení do
nových projektů výzkumu a vývoje, a využívat
výsledky řešení v rámci zajištění pomoci AVO

svým členům a dalším zájemcům při jejich
výzkumných aktivitách.
d) Připravovat evaluační studie z oblasti
aplikovaného výzkumu.
e) Připravit další publikační výstupy, které
mohou pomoci budoucímu uznání AVO o.p.s.
jako výzkumné organizace
f) Inovovat a využívat webové stránky AVO,
o.p.s. k prezentaci a popularizaci výsledků
aplikovaného výzkumu a vývoje.

7. OSTATNÍ ČINNOST AVO

b) Podporovat vnitřní komunikaci a názorovou
výměnu mezi členy AVO a využívat všech
možnosti k jejich širšímu setkávání, realizovat
jednání předsednictva i v ústavech či firmách
mimo okruh členů předsednictva.
c) Rozvíjet další aktivity mimo výzkum –
spolupráce s neziskovou organizací Cesta z krize,
z. ú. , která provozuje dvě celoevropská krizová
čísla: Linku pro rodinu a školu na telefonním
čísle 116 000 a Linku první psychické pomoci na
telefonním čísle 116 123.
d) Zajistit funkční provoz sekretariátu AVO.

a) Zajistit aktivní přímý nábor nových členů AVO,
zejména MSP provozujících aplikovaný výzkum
a vývoj.

VÝCHODISKA ROZPOČTU
Návrh rozpočtu na rok 2021 vychází z návrhu
Plánu práce předsednictva AVO na r. 2021 a
reflektuje schválené projekty – EURIPIDES,
Platforma AVO+ a INTERREG CENTRAL–
Boost4BSO, TA ČR ÉTA. Projekt Platforma AVO+
umožňuje realizovat jak PR činnost, tak přípravu
expertních studií a cestovní mapy. Podobně
projekt INTERREG CENTRA – Boost4BSO
poskytuje prostředky na tvorbu metodik a kurzů
pro podporu implementace Průmyslu 4.0.
AVO, o.p.s. se podařilo získat projekt ÉTA,
podporovaný TAČR a řešený ve spolupráci s
VUPI, umožní vytvořit první interaktivní portál
pro nabídku spolupráce a volných kapacit
výzkumných organizací pro uživatele i připravit
publikační výstupy, které mohou napomoci
budoucímu uznání AVO ops. jako výzkumné
organizace. Další řešený projekt ÉTA (Podpora
BioEkonomiky v malých a středních podnicích –
BE IN) podporovaný TA ČR, který AVO o.p.s. řeší ve

spolupráci s agenturou ZERA, Agrikomp Bohemia
a Klastr MECHATRONIKA. Účelem tohoto
projektu je vytvořit nové obchodní modely
pro MSP a metodiku implementace těchto
obchodních modelů v MSP, zpracovat případové
studie implementace těchto obchodních modelů
na konkrétních příkladech a inovovat vzdělávání
pro MSP v oblasti BE s využitím moderních
IT technologií. Projekt vychází ze stávajícího
poznání aktuálních informaci získaných v době
pandemie COVID-1.
Ze současného pohledu budou z ekonomického
hlediska nejpodstatnějšími úkoly roku 2021:
 poskytování poradenských a expertních
služeb v oblasti výzkumu a vývoje jak
členům AVO, tak dalším zájemcům
 medializace a popularizace aplikovaného
výzkumu a vývoje
 plnění projektu „Platforma AVO+“
(program OP PIK MPO)
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ROZPOČET AVO NA ROK 2021
PŘÍJMY (tis. Kč):

5 325

Členské příspěvky
Příjmy za standardní a nadstandardní služby členům
Příjmy za další aktivity dle stanov
Další příjmy (úroky apod.)
Dotace (podpora projektů VaV, spoluřešitelství)

38
1 134
350
3 803

VÝDAJE (tis. Kč):

5 306

Osobní náklady
Služby (režijní: telekomunikace, poštovné, úklid, pojištění, nájmy,
služby pro projekty: poradenské, právní, lektorské, grafické, tisk,
vložné semináře, tvorba studií, SW atd.)
Spotřeba materiálu
Cestovné
Investice
Daňově neuznatelné výdaje dle § 25 odst. 1
(členské příspěvky atd.)
Daň z příjmů právnických osob

3 437
1 619

Celkové příjmy:
Celkové výdaje:

5 325
5 306
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Rozdíl (HV po zaokrouhlení):

 plnění projektu „Boost4BSO“ (program
INTERREG CENTRAL)
 plnění úkolů projektů
ÉTA – TAČR
naplánovaných pro rok 2021
 spolupráce v projektu BIC Ostrava
„EURIPIDES“ (program EUREKA)
 zapojování do národních a mezinárodních
programů (v roli řešitele či expertní
organizace)

20
190
40

předpokládané příjmy za členské příspěvky a za
služby členům uvedené v návrhu rozpočtu.

CENÍK SLUŽEB AVO
PRO ROK 2021
Počet
zaměstnanců
ve VaV

Základní
sazba
(bez DPH)

Částečná
úhrada
služby SP ČR
(bez DPH)

Celkem
s úhradou
služby SP ČR
(bez DPH)

1–9

5 920

900

6 820

10 – 49

11 820

1 850

13 670

50 – 119

17 760

3 680

21 440

120 – 199

23 530

6 140

29 670

200 – 299

29 610

6 140

35 750

> 299

35 696

6 140

41 836

V případě žádosti některého člena AVO o zvýšení
rozsahu služeb proti standardu odpovídajícímu
velikosti firmy, bude platba za toto rozšíření
fakturována zvlášť. Případnou změnu plateb
některého člena AVO proti těmto vyhlášeným
zásadám bude schvalovat předsednictvo. Může
také změnit výši plateb pro některou skupinu
členů.

Výše jednotlivých částek:
Výši členských příspěvků navrhuje předsednictvo
ve stejné výši tj. 500,- Kč za jednoho člena AVO.

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

Návrh plateb členů AVO v r. 2021:
Jednotný členský příspěvek 500, - Kč

Z uvedeného návrhu ceníku a z předpokládaného
počtu a velikosti členů AVO vychází

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

Výdaje
Struktura výdajových položek odpovídá nutnosti
zajistit kontinuální činnost AVO a dále struktuře
rozpočtů jednotlivých projektů.
Prostředky z jednotlivých položek výdajů budou
použity ve stejném členění jako v r. 2020. Úhrada
činnosti externích pracovníků pracujících pro
AVO především při řešení projektu Platforma
bude hrazena formou DPP. Stejný osvědčený
model bude využit také při řešení projektů ETA
– TAČR a INTERREG CENTRAL – Boost4BSO.
V případě tohoto typu smlouvy není do určité
částky nutné platit zákonné pojištění, což je
hospodárné.
Hlavní náklady na služby tvoří různé služby
související jak s řešením projektů, tak s tvorbou
studií a příruček, audiovizuálních pořadů,
nájmy konferenčních místností, služby grafiků,
produkce zprAVOdaje, prezentace výsledků
projektů a další. Režijní náklady pak reprezentují
hlavně nájemné za kancelářské prostory,
telekomunikační poplatky (vč. internetu),
a provozní výdaje kanceláře. Nákup drobného
majetku bude představovat nákup spotřebního
materiálu (kancelářské potřeby, nosiče dat
apod.), v r. 2021 se opět nepředpokládá nákup
investic.

Závěr
Podle předpokládaného průběhu příjmů
a výdajů je rozpočet konstruován jako
vyrovnaný, tedy tak, aby zajistil plnění
předpokládaných úkolů AVO v r. 2021.
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ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE O HOSPODAŘENÍ AVO ZA ROK 2020

Mapa členů

1. Kontrolní komise prověřila podklady o hospodaření AVO v roce 2020 a konstatuje, že
všechny účetní doklady jsou řádně a chronologicky vedeny v účetnictví.
2. Kontrolní komise po provedené kontrole konstatuje následující:
* celkový příjem………….……………….
3 991 183,51 Kč
* celkové výdaje…………………………..
3 980 145,80 Kč
* rozdíl příjmů a výdajů (HV) …………….
11 037,71 Kč
* použitá úspora na dani z minulých let ...
0 Kč
* celkový HV po započtení úspory (daňový základ)
0 Kč
* stav na bank. účtech k 31. 12. 2020……
926 424,14 Kč
* hotovost k 31. 12. 2020………………...
9 112,00 Kč
* celkem k 31. 12. 2020…………………..
935 536,14 Kč
3. Skladba hlavních příjmových a výdajových položek:
a) příjmy
* nedaněné příjmy (členské příspěvky)
* služby členům ………………………………………
* poskytnuté další služby ………. . . …………………
* dotace (poskytnutá podpora)
* další příjmy …………………………………………

39 500,00 Kč
1 137 890,90 Kč
110 000,00 Kč
2 703 609,12 Kč
183,49 Kč

b) výdaje
* mzdové náklady ……………………….………… .
3 010 376,00 Kč
* služby (služby pro projekty, kooperace, režijní služby)
834 554,48 Kč
* cestovné ……………………………………………
17 958,35 Kč
* jiné náklady (zákonné pojištění, poplatky, kurzové rozdíly) 6 768,92 Kč
* materiál, opravy, nákup drobného majetku ………
40 010,45 Kč
* daňově neuznatelné výdaje dle § 25 (náklady na reprezentaci,
členské příspěvky, apod.) ……………. …………….
70 477,60 Kč
* daň z příjmu právnických osob za r. 2020…………
0 Kč
4. Hospodářský výsledek 11 037,71 Kč bude vypořádán v souladu se zněním stanov.
5. Hospodaření organizace AVO bylo po kontrole shledáno bez závad, organizace není
zatížena odvodovými povinnostmi za rok 2020 a kontrolní komise proto doporučuje
valnému shromáždění hospodaření AVO schválit.
Kroměříž 16. 3. 2021
RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., v. r.
za kontrolní komisi AVO
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mezinárodních
projektů

Členská základna
Členská základna AVO, podobně jako tomu bylo
i v letech minulých, zůstává prakticky stabilní.
Sice AVO „opustilo“ v r. 2020 7 členů, ale také
5 nových členů přibylo.
Novými členy AVO se staly společnosti:
Strojírenské
inovační
centrum,
s.r.o.,
BRAINSPIN,
s.r.o.,
Institut
Lázeňství
a Balneologie, v.v.i., FT Park, z.ú. a individuální
člen Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.
Členství ukončily společnosti: ČVUT v Praze,
Univerzitní centrum energeticky efektivních
budov, ImcoPharma a.s, Vyzkumný ústav
železniční, a.s., Orlen UniCRE, a.s., Novicom,
s.r.o. , Třinecké železárny, a.s. a EXPLOSIA, a.s.

Abecední seznam členů (právnické osoby)
Počet členů AVO se dlouhodobě pohybuje okolo
80. Doufejme, že nové aktivity AVO, přivedou do
jejích řad daleko více nových členů.
Ke konci roku 2020 tak bylo členy AVO celkem
70 právnických osob a 8 individuálních členů
(fyzických
osob).
Nejvíce
zastoupených
společností je s.r.o. (39), dále a.s. (19) veřejné
výzkumné instituce (5), pracoviště vysokých
škol (2), státní podnik (2), neziskové organizace
+ příspěvkové organizace (3).

AGRITEC PLANT RESEARCH s.r.o.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.
AGROTEST FYTO, s.r.o.
AGROVÝZKUM RAPOTÍN s.r.o.
ATEKO, a.s.
B & M INTERNETS, s.r.o.
BESTEX, spol. s r. o.
BIC Brno, spol. s. r. o.
BIC Ostrava, spol. s. r. o.
BRAINSPIN s.r.o.
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU/Fakulta
chemická - VUT BRNO
CENTRUM ORGANICKÉ CHEMIE, s.r.o.
CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ s.r.o.
CESNET, z. s. p. o.
COMTES FHT a.s
CONTIPRO a.s.
EDIP s.r.o.
ELCERAM a.s.
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
ENVIROS, s.r.o.
Essence Line, s. r. o.
EuroGV spol. s r.o.
EXBIO Praha, a.s.

Abecední seznam členů (fyzické osoby)

FINAL Tools s.r.o.
FT Park z.ú.
Hydrogen Institute CZ s. r. o.
CHMELAŘSKÝ INSTITUT, s.r.o.

Ecler Miroslav, Ing.,CSc.
Janeček Miroslav, Ing. CSc.
Kepka Miloslav, doc.,Ing., CSc.
Kunčický Jaroslav, Ing., CSc,
Mráček Karel, Ing., CSc.
Neumajer Václav, Ing.
Pindor Jaroslav, Ing., Ph.D.
Purmenský Jaroslav, prof., Ing., DrSc.

26    AVO e-ROČENKA za rok 2020

INESAN, s.r.o
INOTEX, SPOL. s.r.o.
Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.
KATCHEM, spol. s r.o.
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MSR Engines s.r.o.

OLTIS Group a.s.
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
RIGAKU INNOVATIVE TECHNOLOGIES EUROPE s.r.o.
SG Geotechnika a.s.
Slamka Consulting, s.r.o.
Strojírenské inovační centrum s.r.o.
SVÚM, a.s.
SVÚOM, s.r.o.
SYNPO, a.s.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
ÚJV Řež, a.s.
URC Systems, spol. s r.o.
Vojenský výzkumný ústav, s. p.
VŠCHT - Technopark Kralupy
VÚB a.s.
VÚSH, a.s.
VÚTS, a.s.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
VVV MOST, spol. s.r.o.
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY,s.r.o.
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV PLZEŇ s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV
BROD, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ
A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MLÉKÁRENSKÝ PRAHA, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v. v. i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol. s r.o. Troubsko
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.
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