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ING. LIBOR KRAUS
prezident Asociace výzkumných organizací
předseda představenstva COMTES FHT a.s.

Vážení přátelé aplikovaného výzkumu, vývoje 
a inovací,

minulý rok jsem v předmluvě psal, že rok 2020 byl 
zcela výjimečný a doufal jsem, že se nebude hned tak 
opakovat. To jsem ale netušil, že rok 2021 bude pro 
aplikovaný výzkum ještě horší a počátek roku 2022 
(píši tyto řádky počátkem března) předčí všechny 
temné předpovědi. Nejenže nás, přes všechna 
očkování a další opatření, dosud neopustil čínský 
vir, ale z východu přišla ještě větší pohroma, a to 
napadení Ukrajiny Ruskem, u kterého si důsledky 
zatím neumíme ani představit – pouze to, že 
dopadnou na Evropu i celý svět. 

Asociace výzkumných organizací („AVO“) měla v roce 
2021 opravdu velmi pracovní rok. Kromě standardní 
práce ve výborech a pracovních skupinách několika 
ministerstev přibyla ještě intenzivní práce na 
Národním plánu obnovy a nových programech 
Technologické agentury. Probíhalo rovněž řešení 
několika výzkumných projektů, společně se Svazem 
průmyslu a dopravy ČR jsme vedli intenzívní 
jednání o financování aplikovaného výzkumu 
a o nápravě způsobu hodnocení výsledků 
aplikovaného výzkumu a dotažení pravidel hodnocení 
výzkumných organizací podle Metodiky 2017+. 
Pokračovala jednání o podobě nových strukturálních 
fondů na období do roku 2027, jednání o roli výzkumu 
a vývoje při restartu ekonomiky ČR. I díky naší 
aktivitě bylo rozhodnuto o vyhlášení nové soutěže na 
Národní centra kompetence a o navýšení prostředků 
Technologické agentury ČR na program TREND, které 
bylo v prosinci trestuhodně hozeno pod stůl. Dále 
se 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 
aplikovanému výzkumu příliš nepřeje.

AVO 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. Nově 
byli naši zástupci jmenováni do monitorovacích 
výborů nových strukturálních fondů OP JAK a OP 
TAK, i do řídícího výboru Národního plánu obnovy. 
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. Podporujeme spolupráci výzkumných 
organizací a aplikačního sektoru v ČR poskytováním 
poradenských služeb v legislativní oblasti i v přímém 
poradenství o službách našich členů. 

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 2021 máme 77 aktivních 
členů s více než 6 000 zaměstnanci, zvláště oceňuji, že 
se nám podařilo mírně navyšovat členskou základnu.

Na závěr chci velmi poděkovat všem aktivním 
členům předsednictva a kanceláře AVO za jejich 
kvalitní práci, protože díky nim se AVO stala uznávaným 
zástupcem aplikovaného a průmyslového výzkumu 
a vývoje v ČR. Rovněž děkuji všem členům 
a příznivcům AVO za jejich uvědomění, že 
společným postupem dosahujeme 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. Úplným závěrem chci vyjádřit za 
sebe i celé předsednictvo AVO podporu mírovým 
aktivitám, zachování zdravého rozumu, ale i síly 
k překonání současných velkých problémů. Tím, že 
spojenými silami lze překonat problémy snáze, nás už 
v českých bájích učil kníže Svatopluk, proto doufám, 
že vydržíme a společně překonáme velké výzvy, které 
nás všechny čekají. Aplikovaný výzkum a vývoj je 
připraven s jejich řešením pomoci.

SLOVO PREZIDENTA
ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

„V roce 2021 

máme 77 
aktivních 
členů s více 

než 6.000 
zaměstnanci...“
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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 prosazování 
a hájení zájmů aplikovaného výzkumu a vývoje, 
poskytování odborných informací, poradenských 
služeb a vyvíjení aktivit pro budování efektivního 
prostředí pro aplikovaný výzkum a pro 
příznivou image aplikovaného výzkumu u laické 
i odborné veřejnosti. Zvláště v současné době 
bezpečnostních rizik, ohrožení dodávek surovin, 
následky dvouletých “lock-downů” souvisejících 
s koronavirem SARS-CoV-2 lze předpokládat 
snížení finančních prostředků na aplikovaný 
výzkum a vývoj.  Proto je právě v této době 
zásadním úkolem prosazovat, aby dopady nebyly 
pro aplikovaný výzkum katastrofální. Nehledě 
na to, že význam nových výzkumných poznatků 
a inovací bude pro budování více soběstačné 
a zároveň dlouhodobě udržitelné ekonomiky 
klíčový a že podpoře nových, zejména „zelených“ 
inovací je věnována nemalá část rozpočtu EU.

V době přípravy této ročenky všichni s hrůzou 
sledujeme ruskou agresi na Ukrajinu.  Ve 
dvacátém prvním století v Evropě ještě včera 
zcela nepředstavitelná událost. Není slov pro 
vyjádření zásadního nesouhlasu.  V souvislosti 
s touto krizí se již objevují hlasy o „mrtvém“ 
Green Dealu. Možná to tak nebude zcela, ale 
faktem je, že se EU a ČR budou muset snažit 
o větší soběstačnost v mnoha směrech. Od 
energií po potraviny. A opět role aplikovaného 
výzkumu bude nezastupitelná.

AVO se bude snažit v dalších letech posilovat 
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 naší  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 
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 
77 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 
prezident, viceprezident a výkonný předseda. 
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

Kontakt:
+420 277 278 370
Dagmar Doleželová, MBA 
dolezelova@avo.cz

ÚVODNÍ ESENCE

„Cílem Asociace je prosazování a hájení 
zájmů aplikovaného výzkumu a vývoje, 
poskytování odborných informací, poradenských 
služeb a vyvíjení aktivit pro budování 
efektivního prostředí pro aplikovaný výzkum a 
pro příznivou image aplikovaného výzkumu u laické 
i odborné veřejnosti.“

AVO.CZ

mailto:dolezelova@avo.cz
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Ing. Václav Neumajer - člen předsednictva 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, jednatel VKV Tools s.r.o. 
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
Doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. - člen 
předsednictva AVO, ředitel Centra 
materiálového výzkumu, Fakulta chemická / 
Vysoké učení technické v Brně

Ing. Milan Patrík, MBA - člen předsednictva 
AVO, ředitel v Centru výzkumu Řež s.r.o.
Dr. Ing. Pavel Polach, FENg. - člen předsednictva 
AVO, výzkumný a vývojový pracovník ve VZU 
Plzeň

KONTROLNÍ KOMISE:
Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. - předseda kontrolní 
komise AVO, jednatel v AGRITEC, výzkum, 
šlechtění a služby, s.r.o.
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

PŘEDSEDNICTVO

Ing. Libor Kraus
prezident AVO, spolumajitel a předseda 

představenstva COMTES FHT

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
viceprezident AVO,

ředitel a spolumajitel VÚP Troubsko
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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  
 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. 

Zapojení do řešení aktuálních celospolečenských 
témat (Průmysl 4.0, bioekonomika, energetika  
aj.).

Právě v současné době je důležité propojení 
výzkumu a uživatelů výsledků. AVO kromě 
Svazu průmyslu a dopravy ČR navázala úzkou 
spolupráci a Hospodářskou komorou ČR a jeho 
Výzkumným ústavem pro podporu inovací 
(VUPI). Výsledkem byl první společný projekt, 
jehož hlavním výstupem se stal první interaktivní 
portál s nabídkou služeb výzkumu pro MSP (více 
v kapitole týkající se aktivit AVO o.p.s.) 

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.

2 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 mu získat projekt ve 4. veřejné soutěži 
ETA – COVID. Pod vedením Jana Nedělníka 
a Marie Kubáňkové  pokračuje řešení projektu 
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.

Členství v BIOEAST HUBu pomohl AVO zapojit se 
do první výzvy Horizon EUROPE, projekt uspěl, 
v době přípravy ročenky se připravuje grantová 
dohoda pro první projekt AVO financovaný ze 
strukturálních fondů Evropské komise! Krátce 
před uzávěrkou byla zveřejněna informace 
o úspěchu AVO v programu ERASMUS+, který 
koordinují partneři z Rakouska,   doktorce 
Marii Kubáňkové se daří AVO zapojovat  
v mezinárodních projektech a navazovat nová 
partnerství, které bude AVO plné využívat pro 
budování mezinárodní pozice pro sebe a své 
členy. 

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 připravila 
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 2021 to byla i aktivní účast 
na brokerage events např. k projektům H2020, 
ať už v rámci výzev Bio Based Industries – Joint 
Iniciative nebo Horizon 2020 Green Deal nebo 
Horizon EUROPE.

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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Na následujících stránkách jsme pro Vás připravili 
stručný přehled naší činnosti v uplynulém roce a 
naše plány pro letošní rok.

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ 
APLIKOVANÉHO 
VÝZKUMU

— Během minulého období proběhla řada 
jednání představitelů AVO s představiteli 
orgánů státní správy. Bezprostředně po 
jmenování nové vlády se zástupci AVO setkali  
s paní ministryní pro vědu, výzkum a inovace 
ČR, Helenou Langšádlovou.  Jednání byla 
zaměřena na novelizaci zákona č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací. Tuto novelu již končící Poslanecká 
sněmovna nestihla projednat.  Věříme, že se 
dostane na program nové Poslanecké sněmovny. 
Aktivně jsme se účastnili diskusí k Metodice 
hodnocení výsledků výzkumu (tzv. M17+) a její 
implementace na resortní úroveň. Pozornost 
byla věnována také implementaci Metodiky 
hospodářských a nehospodářských aktivit 
výzkumných organizací a jejímu projednávání se 
zástupci jednotlivých rezortů i dalších organizací 
(Akademie věd ČR, Svaz průmyslu a dopravy 
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 i MPO 
k nově připravovaným operačním programům 
(OP JAK, OP TAK). Aktivně jsem se podíleli i na 
diskusích o prioritách českého předsednictví EU 
ve druhém pololetí 2022.  

— Pokračujeme ve členství v odborných 
komisích a expertních týmech Svazu průmyslu 
a dopravy ČR a Hospodářské komory), hájíme 
Vaše zájmy v  RVVI, kde má AVO svého zástupce 
Ing. Kouřila. Zástupci AVO se aktivně účastní 
jednání monitorovacích výborů končících 
operačních programů PIK a VVV,  tak i nově 
připravovaných OP TAK a OP JAK. Rok 2021 byl 
ve znamení úspěchu v projektech, kde bylo 
AVO koordinátorem, nebo partnerem. 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. 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 týmu SP ČR pro výzkum, vývoj 
a inovace, který se kromě jiného  intenzivně 
zabývá touto problematikou, zejména se 
zaměřením na sporné otázky ve vztahu mezi 
poplatníky a správcem daně. Tuto problematiku 
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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.

projektových žádostí do mezinárodních projektů, 
zejména do programu Horizon EUROPE. A to se, 
jak se zdá daří. Jakmile budou uzavřené smlouvy 
na nový projekt programu Horizon Evropa 
a ERASMUS+, budeme Vás informovat na webu, 
sítích i ve zprAVOdaji.

— 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. Hlavním cílem projektu je 
umožnit podporujícím organizacím jako klíčovým 
aktérům inovačního prostředí podporovat 
digitální transformaci. Projekt pomůže malým 
a středním podnikům střední a východní 
Evropy, které nedisponují základními znalostmi 
o potenciálu I4.0 rozvíjet své obchodní strategie. 
Projekt CE Boost4BSO kombinuje inovativní 
systémový přístup společného rozvoje kapacit 
a sdílení znalostí s cílem vyvinout a připravit 
komplexní balíček podpůrných služeb BSO. Tyto 
služby bude možné flexibilně přizpůsobit různým 

řeší  AVO ve spolupráci i s řadou dalších organizací 
(vč. velkých poradenských firem), zabývajících 
se danou problematikou. Všechny dokumenty 
a informace k této problematice byly rozeslány 
členům AVO.

— Neméně důležitou byla práce v expertní 
komisi pro výzkum, vývoj a inovace při Svazu 
průmyslu a dopravy ČR, díky níž máme možnost 
uplatňovat oficiální připomínky k legislativním 
návrhům prostřednictvím SP ČR. V loňském i na 
začátku letošního roku se uskutečnilo několik 

AVO 
V PROJEKTECH  

— Významnou roli v životě AVO v posledních 
letech hrály projekty, zejména z oblasti 
popularizace a propagace výzkumu a vývoje, 
digitalizace a bioekonomiky, v nichž AVO byla 
partnerem.

— Platforma AVO+ je projekt v rámci výzvy 
OP PIK Spolupráce – Technologické platformy. 
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 průmyslovému sektoru stabilní 
kapacity výzkumných základen a podporu 
implementaci koncepce Průmyslu 4.0 zejména 
v podmínkách MSP. Hlavní výstup projektu Road 
Mapa byla v roce 2021 rozšířena v návaznosti 
na veřejné strategie. Dokument bude sloužit 
i pro zpracování koncepčního podkladu národní 
strategie bioekonomiky, díky zpětné vazbě od 
stakeholderů  více reflektuje jejich  priority 
a potřeby. Realizační tým připravil celou řadu 

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA
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15ROČENKA  2021  AVO   14 ROČENKA  2021  AVO   

pořádána dne 11. 5. 2021, kdy byl počet 
registrovaných účastníků 63, zúčastnilo se 46. 
Vystupující: zástupci AVO a VUPI, aplikační 
garanti MPO a RRA Plzeňského kraje.

— AVO se od r. 2018 do r. 2021 podílela jako 
spolupříjemce na řešení projektu EURIPIDES2 
2017 - LTE118006. Příjemcem podpory byl 
BIC Ostrava. Předmětem řešení byla podpora 
vzniku nových projektů mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu a vývoji a zapojení českých 
řešitelských týmů v mezinárodních konsorciích 
v programu EUREKA. Jednalo 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. 

Bohužel i poslední rok řešení 2021 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 dotazů 
k dané problematice zodpovídaných telefonicky 
či emailem. Po zkušenostech z r. 2019 a 2020 
AVO ve velké míře využívala jiných akcí konaných 
na jiná zajímavá témata a na nich informovala 
účastníky o programu EURIPIDES/EUREKA. 
V r. 2021 se tak opět osvědčilo zapojit do 
propagační činnosti i další organizace, které 
pořádají zajímavé akce.  Pokračovala také již 
z minulých let osvědčená spolupráce se Svazem 
průmyslu a dopravy ČR, který poskytoval 
informace týkajících se programu EURIPIDES/
EUREKA na akcích pořádaných SP ČR. Bohužel 
vzhledem k odvolání MSV Brno, nemohla AVO 
opět uspořádat jako každoročně  Den EURIPIDES. 
Jako jeho náhradu chtěla Den EURIPIDES 
uspořádat v Praze dne 9. 12. 2021.  Vzhledem 
k zpřísněným epidemiologickým opatřením 
muselo být jeho pořádání na poslední chvíli 
odvoláno. 

úrovním zralosti malých a středních podniků 
a díky síťování uvést do praxe.

V roce 2021 proběhla školení organizací 
pro podporu podnikání v tom, jak podpořit 
digitalizaci v malých a středních podnicích. 
Na toto školení pak navázalo pilotní testování 
na vybraných malých a středních podnicích. 
Digitalizace je jednou z priorit Evropské zelené 
dohody a ukazuje se, že úroveň digitalizace 
v malých a středních podnicích je stále velmi 
nízká.

— BE IN Podpora bioekonomiky v malých 
a středních podnicích

Cílem projektu je vytvořit nástroje pro malé 
a střední podniky  umožňující implementaci 
principů bioekonomiky a přechod na 
udržitelnější podnikatelský model pro zmírnění 
dopadu pandemie COVID-19 a zvýšení 
odolnosti vůči krizovým situacím.  V roce 
2021 byl dokončen nový obchodní model 
a byly zpracovány případové studie pro ověření 
tohoto modelu. Postup, jak se MSP mohou 
zapojit do implementace nového obchodního 
modelu BE, bude zpracován formou Metodiky, 
která tak umožní dalším MSP vytvořený model 
implementovat. 

— Aplikace výzkumných metod při 
systémové identifikaci potenciálu, nastavování 
a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou 
a výzkumnou infrastrukturou

Projekt úspěšné skončil v druhé polovině roku 
2021, portál www.mapavin.cz  je stále aktivní 
a můžete registrovat své instituce a vaše aktuálně 
volné kapacity pro podniky.

Projekt vyvrcholil konferencí, která byla 

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).

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 

Dne 24. 1. 2022 bylo uspořádáno Závěrečné 
oponentní řízení projektu. Oponentní rada 
konstatovala „splnění všech stanovených cílů 
projektu dle smlouvy“ a to, že“ řešení celého 
projektu bylo úspěšně splněné“.

Shrneme-li končící program EURIPIDES, je 
možno z pohledu realizační podnikatelské 
sféry konstatovat, že se jednalo o dobrý 
projekt, který ukazuje cestu, jak podpořit nové 
moderní průmyslové technologie, které se bez 
elektroniky, mikrosystémů, optoelektroniky, 
nových typů čipů, senzorů i doprovodného SW, 
neobejdou.  Lze jen doufat, že končící program 
bude nahrazen v budoucnosti programem 
obdobných parametrů. 

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. 

— 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.

— Zapojením v mezinárodních aktivitách si 
AVO buduje znalosti, kontakty a nástroje pro 
podporu svých členů v oblasti Průmyslu 4.0 
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inovativní počiny si opět odnesli i členové AVO. 
Držitelem titulu Vizionář 2021 se stali výzkumníci 
společnosti SYNPO, a.s. a mezi nositeli čestného 
uznání jsou ÚJV Řež, a. s., Výzkumný ústav 
pivovarský a sladařský, a.s. a Zemědělský 
výzkum, spol. s r.o. Osobní setkání s nositeli 
oceněných inovativních počinů proběhne 
v jarních měsících 2022 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. Jde o nový projekt ČTP Rostliny 
pro budoucnost +, který začal v lednu 2021.

— 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.

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.facebook.com/
AsociaceVyzkumnychOrganizaci 
/ 1965 lidí to sleduje

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 konzorcia 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.

— Spolupráce AVO s AIP ČR pokračovala 
účastí jejích zástupců v orgánech AIP ČR a jejích 
pracovních skupinách a spoluprací v rámci 
časopisu ip&tt. Symposium Inovace 2021 (Týden 
výzkumu, vývoje a inovací v ČR) se vzhledem 
k opatřením v pandemické situaci nakonec 
opět nekonalo. V rámci této akce byly obvykle 
slavnostně vyhlašovány i výsledky projektu 
Vizionáři pro daný rok. Osobní předání ocenění 
za 10. ročník Vizionáři 2020 proběhlo tak až 
v září 2021. Titul Vizionář 2020 získali výzkumníci 
z VÚTS, a.s. a mezi nositeli čestného uznání byl 
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Odborná komise 
projektu Vizionáři (v níž je zastoupena i AVO 
prostřednictvím Ing. K. Mráčka) vyhodnotila 
dále 11. ročník Vizionáři 2021. Ocenění za své 

www.avobloguje.wordpress.com

www.twitter.com/AVOtweetuje  
/ 656 sledujících

www.youtube.com/AVOvidea 
/ 26 odběratelů

https://www.linkedin.com/company/
avo-asociace-v-zkumn-ch-organizac- 
/ 103 sledujících

— AVO  pro své členy přichystala a zajišťuje 
od ledna 2020  službu monitoring médií, od 
začátku roku 2022 spolupracuje se systémem 
monitoringu médií od společnosti MONITORA 
media, který  bude pokračovat i v roce 2022. 
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 a mohou si zažádat o sledování 
klíčových dat/slov, které jsou pro ně relevantní.

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 2021 i nadále 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 

členů AVO, které vyústily do inovací. V redakční 
radě časopisu působí za AVO člen předsednictva 
Ing. Mráček, na kterého se mohou členové AVO 
průběžně obracet s nabídkou propagace svých 
úspěšných výsledků. 

— Pravidelně Pravidelně se informace 
z Asociace objevují v časopise SPEKTRUM 
Svazu průmyslu a dopravy ČR a v časopise TA.Di 
Technologické agentury ČR.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ 
SPOLEČNOST 
„AKTIVITY PRO 
VÝZKUMNÉ 
ORGANIZACE, O.P.S. “ 
(ZKRÁCENĚ AVO, O.P.S. )

— AVO, o.p.s. realizovala 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 měl 
dva hlavní výstupy.  Prvním je interaktivní webová 
aplikace s digitalizovanou mapou 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 

5

6

http://www.facebook.com/AsociaceVyzkumnychOrganizaci
http://www.facebook.com/AsociaceVyzkumnychOrganizaci
http://www.bio-hub.cz
http://www.avobloguje.wordpress.com
http://www.twitter.com/AVOtweetuje
http://www.youtube.com/AVOvidea
https://www.linkedin.com/company/avo-asociace-v-zkumn-ch-organizac-
https://www.linkedin.com/company/avo-asociace-v-zkumn-ch-organizac-
http://www.avo.cz
mailto:dolezelova@avo.cz
http://www.mapavin.cz
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PŘÍJMY (tis. Kč): 4 339
Členské příspěvky
Příjmy za standardní a nadstandardní služby členům
Příjmy za další aktivity dle stanov
Další příjmy (úroky apod.)
Dotace (podpora projektů VaV) 

39
1 119

55 
-

3 126

VÝDAJE (tis. Kč): 4 336
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
Finanční náklady (úroky, poplatky bance)
Investice
Daňově neuznatelné výdaje dle § 25 odst. 1 
(členské příspěvky, náklady na reprezentaci)
Daň z příjmů právnických osob

3 393
823 

 

11
2

21
-

86 
 
- 

Celkové příjmy:
Celkové výdaje:

4 339
4 336

ROZDÍL (HV po zaokrouhlení): 3

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 AVO, o.p.s. připravila 
a publikovala tyto odborné články, které, budou 
využity pro znovunavrácení AVO o.p.s. jako 
výzkumné organizace do rejstříku vedeného 
MŠMT.

— Dalším projektem řešeným s podporou 
programem ETA – TAČR je Podpora BioEkonomiky 
v malých a středních podnicích – BE IN, 
č. TL04000166. Projekt koordinuje  AVO 
o.p.s. začal v listopadu 2020, jeho cílem je 
vytvořit nástroje pro malé a střední podniky 
(MSP) umožňující implementaci principů 
bioekonomiky (BE) 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 
AVO, o.p.s. jsou uloženy v rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedeným Městským 
soudem v Praze.

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 pokračuje ve spolupráci 
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. Ta druhá jmenovaná je de facto 
non stop linka důvěry, kam se může obrátit 
každý, kdo potřebuje okamžitou psychologickou 
pomoc. V době bezpečností krize, karantény 
a významných zásahů do běžného života je 
telefonická pomoc k nezaplacení.

ZAVOLEJTE NA LINKU 116 123

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...

LINKA PRVNÍ
PSYCHICKÉ POMOCI

VYSLECHNEME VÁS, PODPOŘÍME, ODBORNĚ PORADÍME

ANONYMNĚ
záleží na vás,

kolik toho sdělíte

DENNĚ
od 8 do 18 hod

ZDARMA
telefonicky

Provoz služby je spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

www.linkapsychickepomoci.cz
www.depka.cz

7

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.

Porovnáním všech výše 
uvedených aktivit AVO 
podrobně popsaných v bodech 
1. – 7. s úkoly plánovanými na 
rok 2021 lze konstatovat, že 
i přes zcela mimořádné vnější 
okolnosti

Plán práce předsednictva 
AVO na r. 2021 byl splněn.

SHRNUTÍ & SPLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE PŘEDSEDNICTVA
V roce 2021 zasedalo předsednictvo Asociace 4x, z toho od července 2021 v novém složení 2x.

HOSPODAŘENÍ AVO ZA ROK    2021

http://www.linkapsychickepomoci.cz
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Plán práce předsednictva AVO na rok 2022 
navazuje na příslušné dokumenty o činnosti 
zpracované za předchozí období a jsou platné 
i 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 důsledky 
bezpečnostních i epidemiologických  krizí. 
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 a projektech. Budeme 
tedy i nadále hledat nové možnosti a výzvy pro 
mezinárodní spolupráci a zapojení svých členů 
v mezinárodních programech. Reagovat musíme 
průběžně i na vývoj a dopady ruské vojenské 
agrese na Ukrajině. 

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.
B) Podporovat vytváření nových výzkumných 
a inovačních programů a podpor, podílet se na 
implementaci 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 se 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. 
I) Sledovat trendy EU v oblasti aplikovaného 
výzkumu, o novém Evropském výzkumném 
prostoru (European Research Area – ERA) 
a pomáhat členům AVO zapojit se do Evropských 
struktur

2. OBLAST PREZENTACE, 
POPULARIZACE 

A MEDIÁLNÍHO 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.

PLÁN PRÁCE 
PŘEDSEDNICTVA AVO 
NA ROK 2022
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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) Zapojit AVO a jeho členy do programů 
mezinárodní spolupráce, zejména nového 
programu Horizon EUROPE, ERASMUS+ či 
INTERREG (EUROPE, CENTRAL, DANUBE 
a bilaterálních programů
E) 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 
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 prohlubovat kontakty 
v platformách    EUMAT a  MANUFUTURE,  
a dalších.

6. ČINNOST OBECNĚ 
PROSPĚŠNÉ 

SPOLEČNOSTI AKTIVITY PRO 
VÝZKUMNÉ ORGANIZACE, 
O.P.S.

A) Splnit plánované úkoly projektů ÉTA – TAČR, 
a splnit plán projektu BE IN na rok 2022.
B) 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.
C) Připravovat evaluační studie z oblasti 
aplikovaného výzkumu.
D) Připravit další publikační výstupy ve 
spolupráci s členy AVO, které mohou pomoci 
budoucímu uznání AVO o.p.s. jako výzkumné 
organizace.
E) Inovovat a využívat webové stránky AVO, 
o.p.s. k prezentaci a popularizaci výsledků 
aplikovaného výzkumu a vývoje.

7. OSTATNÍ  ČINNOST 
AVO 

A) Zajistit aktivní přímý nábor nových členů 
AVO, zejména MSP provozujících aplikovaný 
výzkum a vývoj.
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
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VÝCHODISKA ROZPOČTU 
Návrh rozpočtu na rok 2022 vychází z návrhu Plánu 
práce předsednictva AVO na r. 2022 a reflektuje řešené 
projekty 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.

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 2022:

 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)

 plnění projektu „Boost4BSO“ (program 
INTERREG CENTRAL)

 plnění úkolů projektů  ÉTA – TAČR naplánovaných 
pro rok 2022

 zapojování do národních a mezinárodních 
programů (v roli řešitele či expertní organizace)

Počet 
zaměstnanců 

ve VaV

1 – 9

10 – 49

50 – 119

120 – 199

200 – 299

> 299

Základní 
sazba 

(bez DPH)

5 920

11 820

17 760

23 530

29 610

35 696

Částečná 
úhrada 

služby SP ČR 
(bez DPH)

900

1 850

3 680

6 140

6 140

6 140

Celkem 
s úhradou 

služby SP ČR  
(bez DPH)

6 820

13 670

21 440

29 670

35 750

41 836

PŘÍJMY (tis. Kč): 3 156
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
1 000

- 
-

2 118

VÝDAJE (tis. Kč): 3 073
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
Finanční náklady (úroky, poplatky bance)
Investice
Daňově neuznatelné výdaje dle § 25 odst. 1 (členské příspěvky atd.)
Daň z příjmů právnických osob

1 760
1 228 

 

5
-

10
-

70 
- 

Celkové příjmy:
Celkové výdaje:

3 156
3 073

ROZDÍL (HV po zaokrouhlení): 83

ROZPOČET AVO NA ROK    2022

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

Návrh plateb členů AVO v r. 2022:
Jednotný členský příspěvek 500,- Kč 

za individuálního člena (fyzickou osobu)

CENÍK SLUŽEB AVO 
PRO ROK 2022

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.

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.“  

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

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. 2021. 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 za 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. 2022 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. 2022.
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Členská základna AVO, podobně jako tomu bylo 
i v letech minulých, zůstává prakticky stabilní. 
Sice AVO „opustili“ v r. 2021 4 členové, ale také 
3 noví přibyli. 

Novými členy AVO se staly společnosti:
— ORLEN UniCRE a.s.
— Společnost pro biologickou ochranu 

rostlin, z.s.
— VKV Tools, s.r.o.

Členství ukončily společnosti: VVUÚ - VVUÚ, a.s., 
Division 30 - Testing Laboratories, URC Systems, 
spol. s.r.o., BESTEX, spol. s r.o.

Počet členů AVO se dlouhodobě pohybuje okolo 
80. Doufejme, že nové aktivity AVO přivedou do 
jejích řad daleko více nových členů.

Ke konci roku 2021 tak bylo členy AVO celkem 
70 právnických osob a 7 individuálních členů 
(fyzických osob). Nejvíce zastoupených 
společností je s.r.o. (39), dále a.s. (18), veřejné 
výzkumné instituce (5),  pracoviště vysokých 
škol (2), státní podnik (2), neziskové organizace  
+ příspěvkové organizace (4).

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.

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.
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 v Brně
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.

FINAL Tools s.r.o.
FT Park z.ú.

Hydrogen Institute CZ s.r.o.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT, s.r.o.

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.

ORLEN UniCRE 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.
Společnost pro biologickou ochranu rostlin, z.s.
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.

VKV Tools, s.r.o.
Vojenský výzkumný ústav, s. p.
VŠCHT - Technopark Kralupy
VÚB a.s.
VÚSH, a.s.
VÚTS, a.s. 
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.

ČLENSKÁ 

ZÁKLADNA

ABECEDNÍ 

SEZNAM ČLENŮ (FYZICKÉ OSOBY)

ABECEDNÍ 

SEZNAM ČLENŮ (PRÁVNICKÉ OSOBY)

Aktuální informace o členské základně 
a o jednotlivých členech najdete na webu:

AVO.cz  ČLENSTVÍ  Členové AVO
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