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Ve dnech 14.-16. září 2005 se konal  v lázeňském sa-
natoriu Thermal v Karlových Varech  8. ročník mezinárodní
konference spojené s výstavou „Doprava  a technologie k tr-
vale udržitelnému rozvoji“. Akci pořádala Společnost pro tr-
vale udržitelný život (STUŽ) Karlovy Vary a Město Karlovy Va-
ry ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pod zášti-
tou ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka.

Letošní ročník byl úzce zaměřen na obnovitelné zdro-
je a alternativní paliva v dopravě. První blok přednášek se
soustředil na důvody pro využívání obnovitelných zdrojů
a alternativních paliv v dopravě, ve druhém  bloku  před-
nášek zazněly příspěvky k problematice biopaliv. Dalším
tématem byla alternativní paliva v dopravě – zemní plyn,
bioplyn, dále elektrické a hybridní pohony a vodíkové a pa-
livové články. Během konference byly prezentovány pří-
spěvky o národní i evropské legislativě na podporu ekolo-
gických technologií, zdrojích financování i konkrétních pro-
jektech. Konference byla zakončena panelovou diskusí.

Evropský rozměr dodala konferenci účast Paula Hod-
sona z Direktoriátu Evropské komise pro dopravu a ener-
getiku (DG TREN), jehož přednáška na téma kapalná bio-
paliva v Evropě vzbudila velký zájem. Hodson se věnoval
problematice naplňování směrnice Evropského parlamen-
tu 2003/30/EC o podpoře využívání biopaliv nebo jiných
obnovitelných paliv v dopravě. Podle této směrnice by se
podíl biopaliv měl zvýšit do konce roku 2005 na 
2 % a do konce roku 2010 na 5,75 %. Velmi pozitivně by-
la hodnocena zkušenost Česka s alternativními palivy, zej-
ména s bionaftou.

Na konferenci byly prezentovány výsledky konkrétních
aplikací alternativních pohonů do vozidel, např. použití
pohonu na zemní plyn v železniční dopravě v SRN, auto-
busu na stejný pohon (TEDOM, s. r. o.), lihobenzinový po-
hon (automobil Ford Focus) a hybridní pohon (Toyota Pri-
us). Prezentované technické výsledky jsou velmi působivé.
Hlavní překážkou většího rozvoje zavádění alternativních
paliv je stále ještě nízká cena paliv z fosilních zdrojů. Dá-
le je nutno dořešit mnoho právních otázek souvisejících
s přechodem na jiné druhy paliva a vybudovat infrastruk-
turu.

Konference se zúčastnilo 84 zájemců z ministerstev
a státních orgánů, městských a krajských samospráv, do-
pravních podniků, univerzit, výzkumných a dalších orga-
nizací. Informace o letošní konferenci (i o minulých roční-
cích) je možno nalézt na webové stránce http://www.stuz-
kv.cz/index.php?menu=2. Na této stránce i na stránkách
TC AV ČR budou publikovány  informace o příštím ročníku
konference, která je plánována na září 2006.

MARTIN ŠKARKA,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR,

SKARKA@TC.CAS.CZ

Stalo se…

KONFERENCE DOPRAVA A TECHNOLOGIE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

Jako součást doprovodných aktivit
Mezinárodního strojírenského ve-
letrhu 2005 v Brně proběhla ve
dnech 4. – 6. října  společná pre-
zentace BIC Brno a ÚTT VUT na
téma „Jak získat prostředky na ře-
šení technologických a marketin-
gových problémů inovačních f i-
rem“.
S možnostmi získat podporu z rámcových programů EU
seznámila přítomné Ing. Petra Peterková, Ph.D., z Útvaru

transferu technologií na VUT v Br-
ně, který řeší projekt RKO pro jižní
Moravu. Činnost RKO prezentova-
la Peterková rovněž na semináři
„Progresivní trendy ve strojíren-
ských technologiích a materiá-
lech“ jako součást své přednášky
„Využití národních a mezinárod-
ních poznatků v procesu transfe-
ru technologií“. V průběhu MSV
bylo poskytnuto 19 konzultací 
f i rmám zajímajícím se o účast 

v 6. rámcovém programu EU, přičemž byla dohodnuta
spolupráce na přípravě sedmi projektů.

PREZENTACE 
BIC BRNO PŘI MSV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR opět pověřilo
Technologické centrum AV ČR, aby pokračovalo v administra-
ci systému finanční podpory přípravy projektů. V posledním
čtvrtletí 2005 tak lze požádat o podporu na přípravu projek-
tů, podaných do  výzev 6. rámcového programu v roce 2005.
Připomeňme, že nezbytným předpokladem pro udělení pří-
spěvku je formální správnost projektu (eligibility of the project
proposal), která je potvrzena tím, že Evropská komise přijme
návrh projektu k dalšímu projednávání. Systém podpory bude
probíhat za téměř stejných podmínek jako v předchozím roce.

Vzhledem k tomu, že letos lze požádat o podporu zpětně, je
zrušena podmínka zaslat žádost o podporu nejpozději do 30
dnů po uzávěrce výzvy. Ostatní nutné podmínky pro získání
podpory (typ projektu, výše rozpočtu a uznatelnost nákladů na
přípravu projektu atd.) zůstávají v platnosti. V případech dvou-
kolového hodnocení projektů je rozhodující účast ve 2. kole
hodnocení. Podrobné podmínky pro udělení podpory a formu-
lář žádosti jsou zveřejněny na adrese www.tc.cz/grant.
Uzávěrka pro žádosti o podporu je 2. prosince 2005.

KLÁRA ČERNÁ, TC AV ČR, CERNA@TC.CAS.CZ

SYSTÉM NA PODPORU PŘÍPRAVY PROJEKTŮ 6. RP ZNOVU OTEVŘEN

Foto Z. Kučera 

Jeden z vystavených elektromobilů před místem konference
v Karlových Varech. 
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obrázek  patentek vyrábûn˘ch firmou Koh-i-Noor na titulní stránce to-
hoto ãísla ãasopisu chce upozornit na to, Ïe se ECHO hodlá vûnovat
téÏ problematice du‰evního ãi prÛmyslového vlastnic-
tví,  nástrojÛm pro jeho ochranu ãi pro jeho trÏní uplat-
nûní, tedy napfi. licencím,  patentÛm a podobnû. Právû
poãátek strojní v˘roby patentek – stiskacích  knoflíkÛ -
je skvûl˘m pfiíkladem rozmachu firmy,  kter˘ následo-
val po „správnû o‰etfieném vynálezu“. Na webov˘ch
stránkách www.kin.cz/index.php je shrnuto, jak
skromné poãátky firmy Waldes a spol. -  pfiedchÛdce
dne‰ního Koh-i-Nooru,  dramaticky zmûnil vynález
strojního zakládání pruÏiny do pérové ãásti knoflíku,
aby i po sto letech slogan „zapínáme cel˘ svût“ cha-
rakterizoval vûrohodnû i dne‰ní Koh-i-Noor. Nejdel‰í
ãlánek  tohoto ãísla je vûnován právû problematice li-
cencí a ECHO dûkuje Koh-i-Nooru za poskytnutí obrázku,  jímÏ  ote-
víráme symbolicky toto téma. 

Toto ECHO vychází témûfi v závûsu za pfiedchozím ãíslem, za je-
hoÏ zpoÏdûní se je‰tû dodateãnû omlouváme. Pfiesto jsme se rozhodli
i do tohoto ãísla zafiadit dal‰í pokraãování  anal˘z statistick˘ch údajÛ
vypovídajících o dosavadním prÛbûhu  6. RP. Ve dvou pfiípadech do-
konce opakujeme stejné grafy s tím,  Ïe  ty v souãasném ãísle jsou od-
vozeny  z témûfi dvojnásobného rozsahu údajÛ neÏ ty v pfiedchozím
ãísle. Nejde o samoúãelné opakování tématu,  n˘brÏ o jasné upozor-
nûní, Ïe úãast âR v projektech 6. RP by mûla b˘t vy‰‰í. Nûkterá média
komentovala osmé leto‰ní ãíslo Statistics in Focus,  které uvádí  celko-
vou úroveÀ hrub˘ch  v˘dajÛ na v˘zkum a v˘voj per capita (GERD per
capita). Tento indikátor nás fiadí na 15. místo mezi státy EU-25 a na‰e

roãní v˘daje (205 -per capita) jsou sice jen zlomkem  v˘dajÛ ‰véd-
sk˘ch, nûmeck˘ch, britsk˘ch,  francouzsk˘ch a dal‰ích, av‰ak nijak

dramaticky nezaostávají za v˘daji ·panûlska, Itálie
a vlastnû nûkolikanásobnû pfiekraãují v˘daje  nov˘ch
ãlensk˘ch státÛ (s v˘jimkou Slovinska). Proto se do-
mnívám, Ïe pozice âeska v rámcovém programu je
mnohem slab‰í,  neÏ  by odpovídalo moÏnostem a po-
stavení ãeského v˘zkumu a v˘voje a Ïe je tfieba ji zmû-
nit, coÏ v‰ak nebude snadné, neboÈ evropsk˘ v˘zkum
má své zákonitosti. Vûfiíme, Ïe údaje z posledních
dvou ãísel ECHA dobfie poslouÏí diskusi bûhem Tfietích
ãesk˘ch dnÛ pro evropsk˘ v˘zkum,  které probûhnou
ve dnech 24. - 26. fiíjna v Praze (viz  www.tc.cz).  

ECHO je kaÏdopádnû potû‰eno, Ïe statistická ana-
l˘za 6. RP uvefiejnûná v ãísle 2/2005  zaujala natolik mezinárodní pa-
nel, kter˘ Komise povûfiila hodnocením dosavadního prÛbûhu 6. RP, Ïe
ji pfievzal do své monitorovací zprávy. 

Chceme téÏ ãtenáfie upozornit, Ïe 21. záfií schválila Evropská ko-
mise návrh rozhodnutí Rady t˘kající se specifick˘ch programÛ pfiipra-
vovaného 7. RP. Komise téÏ identifikovala  ‰est potenciálních témat pro
Spoleãné technické iniciativy (ve‰keré informace jsou k dispozici na
www.cordis.lu/fp7/home.html) . V této souvislosti není bez v˘znamu
pfiíspûvek referující o setkání ve Vídni,  které se vûnovalo pravdûpo-
dobn˘m iniciativám Evropské investiãní banky pfii podpofie projektÛ
VaV.

VLADIMÍR ALBRECHT

Vážení čtenáři,
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Vzhledem k tomu, Ïe se v leto‰ním roce 6. RP zfietelnû dostal do své dru-
hé poloviny a v mnoha jeho vûtvích uÏ byly vydány poslední v˘zvy
k pfiedkládání projektÛ, mnoho delegací ãlensk˘ch státÛ povaÏovalo úda-
je, vztahující se k první ‰estinû rozpoãtu, za nedostateãné. EK proto v ãer-
venci vydala aktualizovanou databázi kontrahovan˘ch projektÛ, v níÏ
celkov˘ uvolnûn˘ pfiíspûvek
fie‰itelÛm odpovídá témûfi
pfiesnû jedné tfietinû rozpoãtu
6. RP. Aktualizovaná databáze
tak dává moÏnost ovûfiit, zda
anal˘za údajÛ z první ‰estiny
6. RP s rozumnou pfiesností
anticipovala v˘sledky z první
tfietiny a zda tedy úãast v 6. RP
podléhá urãit˘m „statistick˘m
zákonitostem“. 

Poznamenejme, Ïe v mezido-
bí povûfiila EK panel expertÛ,
aby vyhodnotil dosavadní prÛ-
bûh 6. RP. Tento panel uvedl
statistiky z ãlánku z ECHA
2/2005 ve své monitorovací
zprávû. Místo moÏnosti ovûfiit
naznaãené zákonitosti tak
vzniká povinnost to uãinit
a ãást tohoto sdûlení ukazuje,
jak jsme jí dostáli. Pfiiná‰íme
v‰ak hlavnû je‰tû dal‰í statistiky, které naznaãují, Ïe úãast âR v 6. RP ani
zdaleka není optimální a je tfieba ji proto podrobit zevrubné diskusi, kte-
rá naznaãí cesty k jejímu zv˘‰ení. 

Základní údaje o dosa-
vadním průběhu 6. RP
PfiipomeÀme nejdfiíve, Ïe stej-
nû jako EK, ani my v tomto tex-
tu nerozli‰ujeme mezi pojmy
„poãet úãastníkÛ“ a „poãet
úãastí“, pfiiãemÏ v národních
statistikách poãet úãastí je té-
mûfi jistû vy‰‰í neÏ poãet úãast-
níkÛ, neboÈ fiada z nich se po-
dílí na fie‰ení více neÏ jednoho
projektu. Tato (zdánlivá) ne-
pfiesnost je dÛsledkem zpÛso-
bu registrace úãastníkÛ, kter˘
nedovoluje identifikovat úãast-
nick˘ t˘m. Úãastníkem je v‰ak
instituce a nikoliv fie‰itelsk˘
t˘m (a uÏ vÛbec ne jednotliv˘
v˘zkumník). Ostatnû, pfii cha-
rakterizaci národní úãasti ne-
má valn˘ smysl uvaÏovat o ví-

cenásobné úãasti napfi. Karlovy univerzity, která je sloÏena z úãastí jed-
notliv˘ch t˘mÛ pocházejících z rÛzn˘ch fakult a kateder.

Databáze EK z ãervence leto‰ního roku (dále SP1-VII-2005) pfiiná‰í úda-
je o 26 173 úãastnících 3 175 projektÛ 6. RP, z nichÏ 59,6 % pro‰lo kon-

traktaãními jednáními. Lze
pfiedpokládat, Ïe u zbyl˘ch
40,4 % projektÛ budou úspû‰-
nû dokonãena kontraktaãní
jednání v dohledné dobû,
a proto dále povaÏujeme
v‰echny projekty z této data-
báze za kontrahované.
Celkov˘ pfiíspûvek EK na pro-
jekty v databázi SP1-VII-2005
dosahuje 6,46 mld. _, coÏ od-
povídá 33,4 % celkového roz-
poãtu 6. RP (kter˘ ãiní 19,3
mld. _ ). Pro dal‰í anal˘zu je
tfieba mít na zfieteli, Ïe EK uvá-
dí v˘‰i pfiíspûvkÛ jednotliv˘m
úãastníkÛm s v˘jimkou sítí ex-
celence. Distribuce pfiíspûvku
EK jednotliv˘m úãastníkÛm sí-
tû excelence bude známa aÏ
po ukonãení projektu (v sou-
ãasnosti je stanoven pouze
pfiíspûvek celé síti). Kromû sítí

excelence získají úãastníci v‰ech ostatních typÛ projektÛ pfiíspûvek
v úhrnné v˘‰i 5,64 mld. _. Ve‰keré dále uvedené agregované pfiíspûvky
(státÛm, jejich skupinám atd.) jsou vÏdy bez ãástek, které vyplynou
z podpory sítí excelence. 

Z âR se dosud úãastní 348 t˘-
mÛ na fie‰ení 290 projektÛ.
Celkov˘ rozpoãet v‰ech ães-
k˘ch t˘mÛ ãiní 53,9 mil. _
a EK jim pfiispûje ãástkou 32,5
mil. _ (ov‰em i zde jak rozpo-
ãet, tak i pfiíspûvek jsou bez
pfiíspûvku pro sítû excelence).
Z celkového poãtu 26 173
úãastí pfiipadá na t˘my státÛ
EU-25 88,9 % (jde o 23 278
úãastí). Celkov˘ pfiíspûvek EK
t˘mÛm EU-25 dosáhl hodnoty
5,28 mld. _. 

Celkové poãty úãastí státÛ 
EU-25 v kontrahovan˘ch pro-
jektech ukazuje kfiivka v grafu
1. Tato statistika má ov‰em ma-
lou vypovídací hodnotu, ne-

Statistiky varují: účast ČR v 6. RP není dostatečná 
V MINULÉM âÍSLE ECHA (2/2005) JSME P¤INESLI NùKOLIK STATISTIK, KTERÉ NAZNAâOVALY, ÎE NÁRODNÍ ÚâAST V RÁMCOVÉM PROGRA-
MU PODLÉHÁ URâIT¯M ZÁKONITOSTEM. ZEJMÉNA ·LO O TO, ÎE V¯·E ÚHRNNÉHO P¤ÍSPùVKU, KTER¯ ZÍSKAJÍ T¯MY DANÉHO STÁTU, JE
SILNù ZÁVISLÁ NA NÁRODNÍCH V¯DAJÍCH NA V¯ZKUM A V¯VOJ. VYCHÁZELI JSME P¤ITOM Z DATABÁZE KONTRAHOVAN¯CH PROJEK-
TÒ, KTEROU P¤IPRAVILA EVROPSKÁ KOMISE (EK) PRO PROGRAMOV¯ V¯BOR PRVNÍHO SPECIFICKÉHO PROGRAMU 6. RP (SP1). CELKOV¯
P¤ÍSPùVEK EK NA PROJEKTY UVEDENÉ V TÉTO DATABÁZI P¤EDSTAVOVAL ZHRUBA 1/6 ROZPOâTU 6. RP. 

4

ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Graf 1: Křivka udává (podle škály na pravé ose) počet účastí států EU-25 v projek-
tech kontrahovaných v “první třetině 6. RP”. Sloupcový graf pak  ukazuje přepočet
účastí na populaci jednotkové velikosti (1 mil. obyvatel).

Graf 2: Závislost příspěvku kontrahovaného v “první třetině rozpočtu 6. RP” na GERD
pro státy EU-25. Křivka ukazuje možnost predikovat  příspěvek podle uvedené for-
mule. Koeficient R2 kvantifikuje, jak těsně se skutečné hodnoty příspěvku přimyka-
jí k teoretické predikci: pokud by R2 dosáhl hodnoty 1, křivka by skutečnou úroveň
příspěvků vystihovala bezchybně.
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boÈ je zfiejmé, Ïe nejvy‰‰í poãty úãastí mají velké státy (DE, UK, FR, IT)
a naopak malé poãty úãastí mají státy s mal˘m poãtem obyvatel. Sloup-
cová ãást grafu 1 pak ukazuje poãet úãastí pfiipadajících na 1 mil. oby-
vatel. Pomineme-li v této statistice Kypr a Maltu, pak nejvy‰‰í poãet
úãastí na 1 mil. obyvatel má ·védsko, za nímÏ následují Belgie, Dán-
sko, Finsko a Slovinsko. âR se v uvedeném grafu nachází aÏ na 22. mís-
tû, nebo na sedmém místû mezi nov˘mi ãlensk˘mi státy. NejniÏ‰í poãet
úãastí vykazuje Polsko. PfiipomeÀme, Ïe 22. pofiadí âR mezi státy EU-
25 naznaãovala uÏ pfiedchozí anal˘za zaloÏená na údajích „z první ‰es-
tiny 6. RP“. Stejnû tak je Polsko setrvale poslední a naopak men‰í státy,
které nemají pfiíli‰ rozvinut˘
vlastní grantov˘ systém, jsou
podle statistiky „poãet úãastí
na jednotkovou populaci“ se-
trvale na pfiedních místech
mezi EU-25.

Výši kontrahovaných
příspěvků určujeme 
velikostí  výdajů na
VaV
Samotná úãast v projektu ne-
vypovídá o v˘znamu role
úãastníka pfii fie‰ení. Ten je do
urãité míry charakterizován
velikostí rozpoãtu, s nímÏ
úãastník vstupuje do projektu,
ãi v˘‰í pfiíspûvku, kter˘ mu
poskytne EK. Chceme-li po-
rovnávat souhrnné národní
pfiíspûvky, je tfieba zvolit pfií-
slu‰nou jednotku. Jednou
z moÏností je vztáhnout cel-
kové kontrahované pfiíspûvky
vÛãi roãním hrub˘m národ-
ním v˘dajÛm na v˘zkum a v˘-
voj (GERD – Gross Expenditu-
re for Research and Develop-
ment). Pfiedchozí anal˘za (viz
ECHO 2/2005) ukázala, Ïe
souhrnnou v˘‰i pfiíspûvkÛ,
které kontrahovaly národní
t˘my z „první ‰estiny rozpo-
ãtu 6.RP“ lze s pfiekvapivû vy-
sokou pfiesností urãit ze zna-
losti GERD. JestliÏe obdobné
anal˘ze podrobíme údaje
„z první tfietiny rozpoãtu 
6. RP“, pfiesnost je‰tû vzroste.
Vzorec,

kontrahovan˘ pfiíspûvek = - 0,0002 x GERD2 + 0,0331 x GERD + 0,013,

kde GERD jsou v˘daje z r. 2002, resp. 2003, (zdroj: EUROSTAT 2004),
dává dobrou pfiedpovûì kontrahovan˘ch pfiíspûvkÛ, viz graf 2. K vût‰ím
chybám mezi skuteãnou a teoretickou (vypoãítanou z GERD) hodnotou
dochází zejména u státÛ s malou hodnotou GERD, a to jsou vesmûs no-
vé ãlenské státy, jejichÏ kontrahované pfiíspûvky jsou vût‰inou vy‰‰í, neÏ
kolik by podle uvedeného vzorce odpovídalo hodnotû jejich GERD. âR
je v‰ak pfiíkladem s právû opaãnou odchylkou: podle uvedeného vzorce
mûla âR kontrahovat 46 mil. _, tedy pfiibliÏnû o 1/3 více, neÏ dosud kon-
trahovala. 

Anal˘za údajÛ z „první 1/3 rozpoãtu 6. RP“ potvrdila závûry vyvozené
z „první 1/6 rozpoãtu 6. RP“, Ïe totiÏ existuje tûsn˘ vztah mezi hodno-
tami GERD a v˘‰í národního kontrahovaného pfiíspûvku. Stejnû tak se
potvrdilo, Ïe pfiíspûvek pro âR zÛstává velmi zfietelnû pod „teoretickou
hodnotou“ (vypoãítanou z uvedeného vzorce). Nejde tedy zfiejmû o na-
hodilé interpretace dat, n˘brÏ spí‰e o zákonitosti, jejichÏ zmûnu mÛÏe
vyvolat jen systematické úsilí.

V ČR je nepoměr mezi kontrahovanými příspěvky 
a investicemi do VaV

PfiipomeÀme nyní, Ïe anal˘za
údajÛ z „první 1/6 rozpoãtu 
6. RP“ ukazovala, Ïe pomûr
„kontrahovan˘ pfiíspûvek /
GERD“ mûla âR ze v‰ech no-
v˘ch ãlensk˘ch státÛ nejniÏ‰í,
pfiiãemÏ v tomto parametru nás
jen tûsnû pfiedcházelo Slovin-
sko. Zopakování této anal˘zy
pro „první 1/3 rozpoãtu 6. RP“
ukazuje, Ïe se âR zcela vydûli-
la ze skupiny nov˘ch ãlensk˘ch
státÛ, kdeÏto Slovinsko se k této
skupinû pfiiblíÏilo, viz sloupco-
v˘ graf 3. Zatímco Slovinsko na
kaÏdé euro vloÏené do svého
systému VaV kontrahovalo 
v 6. RP cca 5 centÛ (Maìarsko
a Polsko pfiibliÏnû 6 centÛ, Ky-
pr dokonce 22 centÛ), âR kon-
trahovala pouze 3 centy, coÏ ji
fiadí buì k men‰ím státÛm s vy-
sok˘mi investicemi do VaV
(zfietelnû pfiesahujícími 2 %
HDP: ·védsko, Finsko, Rakous-
ko), nebo k velk˘m státÛm, kte-
ré nutnû musí mít silné zdroje
pro svÛj vlastní grantov˘ v˘-
zkum (Velká Británie, Nûmec-
ko, Francie). Zbyteãné je kon-
statovat, Ïe âR nemá ani velké
investice do VaV (cca 1,3 %
HDP), ani není velk˘m státem. 

Pokusíme se nyní, pouze
v rámci dal‰í statistické anal˘-
zy údajÛ o úãasti v 6. RP, zod-
povûdût otázku pfiíãin, proã
pomûr „kontrahovan˘ pfiíspû-
vek / GERD“ je v âR tak nízk˘.

Urãité vysvûtlení vychází z anal˘zy podílu (procenta), jímÏ se úãastní-
ci podílejí na celkovém rozpoãtu projektu. Lze mít zato, Ïe pokud si
úãastník „slibuje hodnû od své úãasti v projektu“ (a zejména od v˘sled-
kÛ v projektu odvozen˘ch), pak pravdûpodobnû pfiispûje k rozpoãtu pro-
jektu vy‰‰ím podílem neÏ úãastník, kter˘ pfiikládá projektu jen margi-
nální v˘znam. Úãastníci – instituce – mohou mít své zámûry a jim od-
povídající strategie, aby ze své úãasti v projektu vytûÏili maximum.
PomiÀme, Ïe takovou úvahu ov‰em komplikuje celá fiada faktorÛ; napfi.
t˘my ze zemí s vysok˘m HDP per capita budou automaticky pfiispívat
do rozpoãtu projektu více neÏ úãastníci s nízk˘m HDP a podívejme se
pfiímo, jak˘m podílem pfiispívají v prÛmûru k rozpoãtu projektÛ úãast-
níci ze státÛ EU-25. Ve sloupcovém grafu 4 jsou státy EU-25 sefiazeny
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Graf 3: Poměr kontrahovaný příspěvek / GERD pro státy EU-25

Graf 4: Sloupcový graf ukazuje, jak se jednotlivé sáty EU-25 podílejí v průměru na roz-
počtech projektů 6. RP. Zatímco francouzský  účastník přispěje  v průměru více než 
10 %  k rozpočtu projektu, český účastník přispěje jen 5 %.
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podle klesajícího prÛmûrného podílu na rozpoãtu projektu. Je vidût, Ïe
tento pomûr víceménû plynule klesá z hodnoty 10,5 % u francouzsk˘ch
t˘mÛ aÏ po pfiibliÏnû 7 % u t˘mÛ polsk˘ch. âR má nejen tento pomûr
ze v‰ech zemí nejniÏ‰í, ale vymykáme se i jeho plynulému poklesu,
kdyÏ ãe‰tí úãastníci pfiispívají v prÛmûru asi jen 5,1 % k rozpoãtÛm pro-
jektÛ, na nichÏ participují. V‰imnûme si pfiitom, Ïe prÛmûrné podíly
pfiíspûvku k projektu nejsou nijak pfiesnû ovlivnûny úrovní HDP per ca-
pita, neboÈ ãtyfii z deseti nov˘ch ãlensk˘ch státÛ pfiedstihují fiadu státÛ
s mnohem vy‰‰ím HDP.
Poznamenejme, Ïe stejn˘ obrázek dostaneme, kdyÏ místo „podílu na roz-
poãtu projektu“ uvaÏujeme „podíl z celkového pfiíspûvku EK na fie‰ení
projektu“. âe‰tí úãastníci tedy nejdfiíve vstupují do projektÛ se zfietelnû
niÏ‰ím podílem neÏ t˘my z jin˘ch státÛ, a proto jim následnû Evropská ko-
mise poskytne men‰í pfiíspûvek na jejich úãast neÏ jin˘m státÛm. ZváÏí-
me-li je‰tû, Ïe âR má z nov˘ch
ãlensk˘ch státÛ druh˘ nejvy‰‰í
GERD (jen o málo niÏ‰í neÏ
GERD Polska), je zfiejmé, Ïe
nízké podíly na rozpoãtech
projektÛ pfiispívají k tomu, proã
je ná‰ pomûr „kontrahovan˘
pfiíspûvek / GERD“ ze v‰ech
ãlensk˘ch státÛ nejniÏ‰í. 
Dal‰í pfiíãina nízkého pomûru
„kontrahovan˘ pfiíspûvek /
GERD“ spoãívá ve skladbû ty-
pÛ projektÛ, kter˘ch se t˘my
âR úãastní, viz sloupcov˘ graf
5. Je vidût, Ïe âR má podob-
nou skladbu projektÛ jako EU-
15: v obou pfiípadech je nej-
vy‰‰í procento úãasti v projek-
tech STREP, na druhém místû
je pak úãast v integrovan˘ch
projektech. Naproti tomu nej-
vût‰í ãást projektÛ, jichÏ se
úãastní nové ãlenské státy 
(EU-9, bez âR) spoãívá ve specifick˘ch podpÛrn˘ch aktivitách. Teprve na
druhém místû je úãast v projektech STREP a aÏ na tfietím místû, s v˘raz-
n˘m odstupem od EU-15 ãi âR, je úãast EU-9 v integrovan˘ch projektech.
To, Ïe âR má velmi podobnou skladbu typÛ projektÛ jako EU-15 a speci-
álnû vysoká je úãast v integrovan˘ch projektech se jeví jako velmi pozi-
tivní, vÏdyÈ právû ty by mûly vést ke globálnû v˘znamn˘m v˘sledkÛm.
Problém ãeské úãasti v IP je v‰ak v tom, Ïe se jich úãastníme s nízk˘mi
rozpoãty. Jen tfii zemû (Maìarsko, Slovensko, Loty‰sko) mají prÛmûrnou
hodnotu rozpoãtu úãasti sv˘ch t˘mÛ v IP niÏ‰í neÏ âR. âR se tak vymyká
apriornímu oãekávání, Ïe prÛmûrná v˘‰e rozpoãtu by mûla dosti tûsnû ko-
relovat s úrovní HDP per capita. Je‰tû ménû pfiíznivû ale vyznívá porov-
nání prÛmûrného pfiíspûvku, kter˘ úãastníci IP poÏadují od EK: ten má âR
ze v‰ech státÛ EU-25 vÛbec nejniÏ‰í. Pro ãeské t˘my je tak charakteristic-
ká nízkorozpoãtová vy‰‰í úãast v IP (v porovnání s ostatními nov˘mi ãlen-
sk˘mi státy), coÏ pfiispívá k nízké hodnotû pomûru „kontrahovan˘ pfiíspû-
vek / GERD“.

Závěr 
Pfiedkládáme tedy závûrem interpretaci v˘sledkÛ tûchto jednoduch˘ch
statistick˘ch anal˘z:

1. Roãní v˘daje âR na v˘zkum a v˘voj jsou na úrovni cca 1,3 % HDP,
coÏ fiadí âR na druhé místo mezi nov˘mi ãlensk˘mi státy, ale souãasnû
jde o vy‰‰í hodnotu, neÏ má nûkolik zemí z pÛvodní EU-15 (¤ecko, Por-
tugalsko, ·panûlsko, Itálie, Irsko). Proto se lze jen obtíÏnû spokojit s tím,

Ïe ve statistice „poãet úãastí pfiipadajících na 1 mil. obyvatel“ se âR oci-
tá mezi státy EU-25 aÏ na 22. místû. To znamená, Ïe âR by mûla usilo-
vat o zv˘‰ení úãasti sv˘ch t˘mÛ v projektech 6. RP.

2. Celková v˘‰e kontrahovan˘ch prostfiedkÛ t˘my daného státu závisí sil-
nû na jeho hrub˘ch v˘dajích na v˘zkum a v˘voj (GERD). Tuto „zákoni-
tost“ v‰ak nelze v Ïádném pfiípadû interpretovat tak, Ïe „tohoroãní zv˘-
‰ení GERD povede ke zv˘‰ení kontrahovan˘ch pfiíspûvkÛ v následujícím
roce“. Jde o dlouhodobé procesy a tedy signál vládní administrativû, Ïe
souãasná úroveÀ GERD rozhoduje o velikosti kontrahovan˘ch pro-
stfiedkÛ v pfiipravovaném 7. RP.

3. O moÏnosti úspû‰nû se zapojit do fie‰ení projektÛ rámcov˘ch progra-
mÛ rozhoduje vyspûlost t˘mÛ VaV a ta je jistû závislá na úrovni GERD.

âR má ze v‰ech nov˘ch ãlen-
sk˘ch státÛ nejniÏ‰í pomûr
„kontrahovan˘ pfiíspûvek /
GERD“, tj. âR vydává velmi
vysoké náklady na VaV, aby
dosáhla rozumné úrovnû kon-
trahovan˘ch prostfiedkÛ. To
naznaãuje urãit˘ systémov˘
problém v úãasti ãesk˘ch t˘-
mÛ v 6. RP. 

4. Ze v‰ech státÛ EU-25 má
âR nejniÏ‰í prÛmûrn˘ podíl na
rozpoãtu projektÛ a souãasnû
v prÛmûru získávají ãe‰tí
úãastníci ze v‰ech zemí EU-25
nejmen‰í ãást z celkového
pfiíspûvku EK na fie‰ení projek-
tÛ. âeské instituce tak pravdû-
podobnû nemají patfiiãnû roz-
vinutou strategii své úãasti
v projektech 6. RP. „Úãast
v projektu“ je ãasto záleÏitostí

jen malého fie‰itelského t˘mu odborníkÛ, jejichÏ matefiská instituce na-
nejv˘‰ registruje, Ïe na základû jejich úsilí se vlastnû stala úãastníkem
projektu. Takov˘ pfiístup neumoÏÀuje zformovat vût‰í v˘zkumnou kapa-
citu, která by rozhodujícím zpÛsobem mohla pfiispût k fie‰ení projektu
a tím i k v˘znamnému podílení se na jeho v˘sledcích. NejniÏ‰í hodnota
(ze zemí EU-25) diskutovan˘ch podílÛ (na rozpoãtu ãi pfiíspûvku od EK)
signalizuje, Ïe instituce by mûly rozvinout vlastní strategii úãasti v 6. RP
tak, aby stimulovala aktivity jednotliv˘ch t˘mÛ a nemûly by setrvávat
jen u pasivní registrace úsilí sv˘ch t˘mÛ. Vzhledem k tomu, Ïe v rám-
cov˘ch programech jde vÏdy o kofinancování, je aktivní strategie na-
prosto nezbytná.

5. Ze v‰ech zemí EU-25 získávají v prÛmûru t˘my âR nejniÏ‰í pfiíspûvek
na svou úãast ve velk˘ch integrovan˘ch projektech. To naznaãuje, Ïe sa-
motné t˘my neumûjí ãi nemohou vyuÏít patfiiãnû moÏností, které vy-
pl˘vají z podmínek úãasti v 6. RP. Typicky nevyuÏíváme efektivnû moÏ-
ností modelu AC (additional cost), v nûmÏ vykazuje své náklady na úãast
naprostá vût‰ina na‰ich vûdeck˘ch pracovi‰È.

Diskuse o na‰í minulé ãi souãasné úãasti v 6. RP by mûla ukázat, co je
tfieba zmûnit, abychom lépe obstáli v budoucím 7. RP.

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

ALBRECHT@TC.CAS.CZ
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Graf 5: Procentuální rozložení celkové účasti  týmů z EU-15 (původní členské státy),
EU-9 (nové členské bez ČR) a ČR  na různé typy projektů: CA – koordinační activity, II
- vědecké infrastruktury, IP -  integrované projekty, MCA – mobilita, NOE – sítě ex-
cellence, SME – projekty pro malé a střední podniky, SSA – specifické podpůrné ak-
ce, STREP – projekty cílově orientovaného výzkumu.
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V ãervnu r. 2000 vyhlásila EIB  iniciativu Innovation 2000 Initiative,
která mûla za cíl podpofiit v˘zkum, v˘voj a inovace. Tato iniciativa tr-
vala aÏ do r. 2003 a celkovû v ní EIB uvolnila na zmínûn˘ úãel 10,1
mld. _ . V roce 2003 pak EIB pfiedstavila novou strategii s oznaãením
i2i (Inovation 2010 Initiative - http://www.eib.eu.int/site/index.asp?de-
signation=i2i), která v období 2003 - 2006 mÛÏe uvolnit podporu aÏ
ve v˘‰i 20 mld. _ a celkovû do r. 2009 mÛÏe disponovat aÏ  50 mld.
_ . Jaké jsou moÏnosti vyuÏití tûchto prostfiedkÛ, kdo mÛÏe Ïádat
o podporu a jaká je role EIB v plánovaném rámcovém programu?

Pfiímou podporu poskytuje EIB prÛmyslov˘m podnikÛm na investice do
v˘zkumu, v˘voje a inovací, které pfiesahují 25 mil. _. Podporu jiÏ zís-
kaly napfi. firmy Boehringer Ingelheim, EADS
Airbus, Philips R&D, Gambro R&D nebo She-
ring Berlin Pharma R&D. NiÏ‰í investice (ne-
pfiímá podpora) jsou poskytovány pomocí sí-
tû lokálních komerãních bank a jsou urãeny
hlavnû pro podporu inovací v mal˘ch a stfied-
ních podnicích (MSP). Pfiímou i nepfiímou
podporu vyuÏívají i Ïadatelé z vefiejn˘ch in-
stitucí, napfiíklad velk˘ hadronov˘ urychlovaã
v CERN, neziskové organizace pfii Universitû
v Leuven nebo v˘zkumné parky a inkubátory
v Turku a Heidelbergu.

U pfiímé podpory lze vyuÏít pÛjãek do v˘‰e
50 % nákladÛ na v˘zkum, které obsahují in-
vestiãní a provozní náklady vãetnû nákladÛ
osobních. Îadatelé o podporu musejí b˘t
z ãlensk˘ch zemí EU-25, z pfiistupujících ze-
mí nebo zemí západního Balkánu. Globální
úvûr (do 25 mil. _ ) je poskytován prostfied-
nictvím jiné banky nebo finanãní instituce,
která podle sv˘ch úvûrov˘ch kritérií podpo-
ruje vûdu, v˘zkum a inovace v MSP nebo ve-
fiejn˘ch institucích. Individuální úvûry jsou
urãeny pro vût‰í soukromé nebo vefiejné projekty v oblasti vûdy, v˘-
zkumu a inovací a jejich hodnocení a financování probíhá individuál-
nû. Skupinové úvûry jsou obdobou globálních úvûrÛ a jsou pfiipraveny
ve spolupráci s finanãní institucí, soukrom˘m nebo vefiejn˘m subjek-
tem pro podporu urãitého sektoru (napfi. zdravotní péãe nebo infor-
maãní technologie) nebo urãitého regionu. Tato podpora není v˘hrad-
nû pro MSP a mÛÏe pfiesáhnout 25 mil. _. Rámcové úvûry mohou b˘t
pouÏity pro financování skupiny men‰ích projektÛ, s moÏností studia
rÛzn˘ch témat na rÛzn˘ch pracovi‰tích soukromé nebo vefiejné insti-
tuce. EIB se u rámcov˘ch úvûrÛ zamûfiuje více na cíle investiãního pro-
gramu, umístûní projektu a na schvalování vnitfiních investic neÏ na de-
taily kaÏdého projektu. 

Pro vysoce rizikové projekty byla v i2i pfiipravena podpora struktu-
rovan˘ch finanãních prostfiedkÛ (Structured Finance Facility-SFF).
Smyslem je rozloÏení rizika do smûsi finanãních produktÛ, hlavních
nebo podfiízen˘ch úvûrÛ a záruk nebo financování pomocí vysoce v˘-
nosn˘ch dluhopisÛ pro prÛmyslové podniky (napfi. pfii pfiemûnû
z MSP, pfii restrukturalizaci a podobn˘ch pfiípadech vztahujících se
k projektu).

Mimo tyto zpÛsoby podpory banka poskytuje dal‰í úvûry s fixní nebo
promûnnou sazbou v rÛzn˘ch evropsk˘ch mûnách. V˘hodou EIB fi-
nancování v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch projektÛ je prodlouÏená doba
splatnosti – u prÛmyslov˘ch podnikÛ aÏ na 12 let a u v˘zkumn˘ch in-
frastruktur aÏ 20 let. ZároveÀ lze vyuÏít odkladu splácení pÛjãky. BliÏ-
‰í informace a kontakt: Mr. Jan VRLA, tel.: + 352 4379 7105,
vrla@eib.org

V bfieznu 2005 Evropská rada doporuãila EIB roz‰ífiit moÏnosti SFF pro
podporu vûdy, v˘zkumu a inovací a spoleãnû s Evropskou komisí pfii-
pravit nové zpÛsoby zapojení fondÛ Spoleãenství pro vût‰í vyuÏití úvûrÛ
EIB (vût‰í mnoÏství pÛjãek vã. rizikovûj‰ích projektÛ). K tomuto úãelu je

v návrhu 7. RP pfiipravena podpora Risk-Sha-
ring Finance Facility (RSFF). Podle anal˘zy EIB
existuje velké mnoÏství podinvestovan˘ch
soukrom˘ch podnikÛ v oblasti vûdy a v˘zku-
mu, které by mohly vyuÏít tohoto nástroje
k dluhopisovému financování velk˘ch projek-
tÛ a infrastruktur. Kromû MSP a vût‰ích podni-
kÛ se pfiedpokládá i zapojení konsorcií nûkoli-
ka spoleãností tak, aby bylo rozprostfieno rizi-
ko pfii splácení úvûru. Dal‰ími moÏn˘mi
Ïadateli mÛÏe b˘t vefiejná v˘zkumná organi-
zace nebo partnerství soukromého a vefiejné-
ho sektoru (PPP). Naopak nov˘ nástroj nebude
podporovat malé a mladé spoleãnosti (start-
up, spin-off), které mají nedostateãné cash-
flow a pfiedstavují pfiíli‰ veliké riziko pro ban-
kovní sektor.

Navrhované projekty budou nejprve hodno-
ceny podle pravidel rámcového nebo jiného
vûdecko-v˘zkumného programu EU (technic-
ká stránka projektu) a následnû bude provádû-
na standardní anal˘za vhodnosti pro poskyt-
nutí úvûru EIB. 

Rozpoãet prostfiedkÛ poskytnut˘ch EIB bude odvozen od mnoÏství pro-
stfiedkÛ poskytnut˘ch pro dva související specifické programy 7. RP „Spo-
lupráce“ a „Kapacity“ (Cooperation and Capacities). V˘‰e poskytnut˘ch
úvûrÛ pak mÛÏe dosáhnout aÏ ‰estinásobku záruk poskytnut˘ch v rámci
7. RP. Cílem tohoto pfiíspûvku Komise není dotovat v˘‰i úrokÛ nebo po-
platek za vyfiízení úvûru, ale pouze pokr˘vat zv˘‰ené riziko úvûrÛ. DÛ-
sledkem bude podpora vût‰ího mnoÏství projektÛ, které dosáhnou hor-
‰í bankovní hodnocení (D-, E+) neÏ je nutné pro standardní úvûr (D+
a niÏ‰í). JelikoÏ úvûr EIB mÛÏe tvofiit max. 50 % nákladÛ projektu, bude
nutno vyhledat je‰tû dal‰í zdroje. Lze pfiedpokládat, Ïe úãast EIB na vû-
decko-v˘zkumném projektu vyvolá katalytick˘ efekt a dojde tak k vût‰í
aktivitû ostatních investorÛ.

Bûhem nového programovacího období (2007 - 2013) bude moÏné, Ïe
se vhodnost poskytování úvûrÛ roz‰ífií i na národní projekty nebo dojde
k podobnému krytí rizika i z národních zdrojÛ na v˘zkum a v˘voj.

RUDOLF FRYâEK,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, FRYCEK@TC.CAS.CZ 

EIB a podpora výzkumu a vývoje
V RÁMCI P¤ÍPRAV 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU USPO¤ÁDALA 23. ZÁ¤Í HOSPODÁ¤SKÁ KOMORA RAKOUSKA (WKO) VE VÍDNI INFOR-
MAâNÍ SETKÁNÍ O MOÎNÉ PODPO¤E V¯ZKUMN¯CH PROJEKTÒ EVROPSKOU INVESTIâNÍ BANKOU (EIB).
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JiÏ druh˘m rokem probíhá pfiíprava nové oblasti 7. RP – civilního bez-
peãnostního v˘zkumu. Odpovûdnost za PASR (Preparatory Action for Se-
curity Research) v Evropské komisi je nyní na direktorátu pro podnikání,
kam pfie‰la ze spoleãné odpovûdnosti fieditelství pro v˘zkum a fieditelství
pro informaãní spoleãnost. Z plánovan˘ch tfií v˘zev pro zmapování situ-
ace a potfieb evropského prÛmyslu a potenciálních fie‰itelsk˘ch t˘mÛ jiÏ
probûhly dvû s relativnû mal˘m rozpoãtem, celkem mírnû pfies 30 mil.
_; tfietí v˘zva je peãlivû plánována na pfií‰tí rok a v následujícím roce bu-
de civilní bezpeãnostní v˘zkum jiÏ souãástí 7. RP. Úãast âR lze hodno-
tit dobfie, své zástupce máme ve ãtyfiech z pûti oblastí v˘zkumu. Zastou-
peny jsou univerzity, civilní firmy i v˘zkumné ústavy. 
K anal˘ze v˘sledkÛ prvních dvou v˘zev byla uÏita taxonomická metodi-
ka, která ukázala, do které oblasti v˘zkumu a které ãásti pfiípadn˘ch te-
roristick˘ch akcí byly projekty adresovány a do jak˘ch smûrÛ by mûla b˘t
zamûfiena tfietí a poslední v˘zva PASR. V podan˘ch projektech bylo nej-
více pozornosti vûnováno vlastní ochranû pfied útokem, prevenci a ãás-
teãnû krizovému fiízení akce. Jen málo projektÛ adresovalo fiízení ná-
sledkÛ krize (consequence management) a Ïádn˘ z nich nebyl v kvalitû
pro financování, a proto bude velmi pravdûpodobnû jedním z hork˘ch
témat tfietí v˘zvy. 
Ve 2. v˘zvû bylo podáno156 projektÛ s 25 ãesk˘mi úãastníky, financo-
váno bude 8 technologick˘ch projektÛ, ve kter˘ch je âR zastoupena ve
tfiech projektech. Pût podpÛrn˘ch projektÛ s jedním ãesk˘m t˘mem je
smûrovan˘ch hlavnû do anal˘zy a plánování. Mezi navrhovateli projek-
tÛ jsou zástupci velk˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ, university, SME, v˘-
zkumné ústavy a uÏivatelé z vefiejného sektoru, evaluátofii byli ze ãtvrti-

ny z prÛmyslu. âR je napfiíklad zastoupena v t˘mu fie‰itelÛ projektu kom-
plexní ochrany letecké dopravy proti teroristickému útoku nebo v pro-
jektu pfiípravy nezávislého velitelského a fiídícího stanovi‰tû pro krizové
fiízení. V obou projektech jsou zastoupeny univerzity, velké i malé firmy
a koncoví uÏivatelé. 
Setkání zájemcÛ o bezpeãnostní problematiku bude 10. listopadu v Bru-
selu, kde bude pfiipravována 3.v˘zva. Konference k bezpeãnostnímu v˘-
zkumu bude 20. - 21. února 2006 ve Vídni. Druh˘ den konference bude
informaãní den ke 3. v˘zvû a networking pro pfiípravu nov˘ch projektÛ.
Zdrojem informací je adresa http://europa.eu.int/enterprise/security/
index_en.htm . Projekty PASR mají vy‰‰í podíl financování od EK, pro v˘-
zkum je to aÏ 75 % uznateln˘ch nákladÛ. 
PASR není souãástí 6. RP a nemá v âR dosud své informaãní místo. Zá-
kladní informace jsou na v˘‰e zmínûné adrese a na CORDIS www.cor-
dis.lu/pasr . Pro pomoc se mÛÏete obrátit v ãe‰tinû i na ist@tc.cas.cz  
ESRAB - European Security Research Advisory Board – skupina expertÛ,
ktefií vystupují jako jednotlivci a jejich rady nejsou pro EK ani ãlenské ze-
mû závazné. ESRAB zaãal pracovat v kvûtnu 2005, âR má v radû svého
zástupce. 
EDA - European Defence Agency – fiídí vojensk˘ obrann˘ v˘zkum, je mi-
mo pravomoci i financování EK, pracuje s utajovan˘mi informacemi.
PASR sleduje jako pozorovatel. 

EVA HILLEROVÁ,

NÁRODNÍ KONTAKT IST, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

HILLEROVA@TC.CAS.CZ

Civilní výzkum pro bezpečnost obyvatelstva 

Cílem aktivity NEST je podpora nekonvenãního a prÛkopnického v˘-
zkumu zamûfieného na nové oblasti vûdy a technologií. Dne 15. fiíjna
2005 byly otevfieny poslední v˘zvy v tematicky zamûfiené iniciativû Path-
finder (viz tabulku).

Celkov˘ rozpoãet v˘zvy je 50 mil. _ (45 mil. _ pro projekty STREP, 4 mil.
_ pro projekty CA a 1 mil. _ pro projekty SSA). Hodnocení v‰ech návr-
hÛ je jednokolové (projekty se podávají jako kompletní). Uzávûrka pro
v‰echny v˘zvy je 1. února 2006. V˘zvy v otevfien˘ch iniciativách Ad-
venture, Insight a NEST Support jiÏ nebudou vyhla‰ovány. Aktuální pra-
covní program aktivity NEST a podrobné informace o uveden˘ch v˘-
zvách lze nalézt na internetové adrese: http://www.cordis.lu/
fp6/nest.htm

Z.  KUâERA,

NÁRODNÍ KONTAKT PRO NEST,

KUCERA@TC.CAS.CZ

Nové a vznikající vědy a technologie (NEST)
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V˘zva: Téma: Nástroje:

NEST-2005-Path-1 Jak vûda zachází se sloÏitostí STREP, CA, SSA

NEST-2005-Path-2 Syntetická biologie STREP, CA, SSA

NEST-2005-Path-3 Mûfiení nemoÏného STREP, CA, SSA

NEST-2005-Path-4 ·ífiení kultury STREP, CA, SSA

NEST-2005-Path-5 Co znamená b˘t ãlovûkem CA, SSA

Ve dnech 8. a 9. záfií 2005 se v Lond˘nû konala mezinárodní konference
na téma „The European Charter for Researchers and the Code of Conduct
for their Recruitment“. Konference mûla dvû ãásti –  plenární jednání
a ‰est paralelnû probíhajících semináfiÛ. V plenárním zasedání vystoupi-
li vedoucí pracovníci z akademické sféry, z prÛmyslu i z administrativy
v˘zkumu vãetnû komisafie EU pro vûdu a v˘zkum J. Potoãnika. Shodli se
v tom, Ïe pfiijetí Charty a kodexu pro v˘zkumníky pfiedstavuje pfiedev‰ím
politick˘ závazek do budoucnosti. Tyto dokumenty byly schváleny Ev-
ropskou komisí letos v bfieznu, takÏe je‰tû nejsou k dispozici praktické
zku‰enosti s jejich interpretací v jednotliv˘ch zemích EU.
Paralelní semináfie oznaãené písmeny A aÏ F se zab˘valy tím, jak Char-
ta a kodex ovlivní tyto oblasti :

A: Financování v˘zkumu a mzdy  
B: Uznání v˘zkumné práce jako profese
C: Zaji‰tûní stability pracovního pomûru
D: Hodnocení geografické a interdisciplinární mobility z hlediska za-
mûstnavatelÛ
E: Pfiijímání do pracovního pomûru
F: Základní práva a povinnosti v˘zkumníkÛ 

Na konferenci bylo zaregistrováno 249 úãastníkÛ z 31 zemí, âeskou
republiku zastupovali dva pracovníci M·MT a autor této poznámky.

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KRAEMER@TC.CAS.CZ

Londýnská konference „Charta a kodex pro výzkumníky“
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Jednou z nejv˘znamnûj‰ích forem rozvoje a ‰ífiení mezinárodního
technického pokroku je v moderní dobû (mezinárodní) obchod licen-
cemi, tedy pfiedev‰ím nákup a prodej licencí v mezinárodním mûfiít-
ku, zvlá‰tû ve sféfie zahraniãního obchodu, kter˘ je od vzniku „Kode-
xu jednání o transferu technologie“ („Code Of Conduct On Transfer
Of Technology Transactions“) pod zá‰titou OSN v rámci UNCTAD
(Konference OSN pro obchod a rozvoj) v letech 1975 – 1985 téÏ na-
z˘ván „mezinárodním transferem technologie“. Historicky dluÏno
uvést, Ïe nov˘ termín „transfer technologie“ byl pomûrnû pracnû de-
finován Mezivládní skupinou expertÛ UNCTAD jako urãit˘ ústupek
rozvojov˘m zemím podporovan˘m âínou, které v rámci tehdy inten-
zivnû probíhajícího módního boje za hospodáfiské zrovnoprávnûní
chudého Jihu s bohat˘m Severem tvrdily, Ïe v nûm název mezinárod-
ní obchod licencemi zní rozvojov˘m zemím tradiãnû diskriminaãnû
a implikuje jejich znaãnou hospodáfiskou nerovnoprávnost. Argu-
mentovalo se tím, Ïe prodej licencí a tedy i cel˘ obchod licencemi tra-
diãnû probíhá jednosmûrnû od nejvyspûlej‰ích a vyspûl˘ch státÛ svû-
ta do rozvojov˘ch zemí, vãetnû tûch nejchud‰ích zemí svûta. Tak se
historicky na pÛdû OSN a ve spûchu zrodil pod znaãn˘m negociaã-
ním tlakem témûfi sta rozvojov˘ch zemí a âLR v fiadû aspektÛ nepfies-
n˘ termín „transfer technologie“, jenÏ je také dodnes nejdÛslednûji
pouÏíván právû v dokumentech OSN.

Kritici termínu „transfer technologie“ uvádûjí, Ïe tento termín je vûcnû
i formálnû nepfiesn˘, neboÈ pfii poskytování licencí, napfi. na vyuÏití pa-
tentÛ, nemusí ani zdaleka jít vÏdy o patent technologick˘, jemuÏ by ter-
mín transfer technologie odpovídal, n˘brÏ jeho pfiedmûtem mÛÏe b˘t
vûc ãistû technická – a tudíÏ ne technologie. Jinou vûcnou námitkou je
to, Ïe pod prodej licencí spadají napfi. i licence známkové a podobnû,
které ov‰em ãasto nemají s pfievodem technologie vÛbec nic spoleã-
ného, zvlá‰tû v pfiípadû prodeje pouze ochranné známky, napfi. z dÛ-
vodu blokace teritoria atd. A ochranné známky pfiitom nepochybnû me-
zi prÛmyslová práva patfií. V neposlední fiadû je v˘znamn˘m argumen-
tem i skuteãnost, Ïe vznik tohoto termínu nebyl vyvolán naléhavou
a objektivní potfiebou praxe a dosaÏeného stupnû vûdecko-technické-
ho rozvoje, n˘brÏ byl jasn˘m politick˘m ústupkem vyspûl˘ch státÛ po-
liticko-ekonomickému nátlaku rozvojov˘ch zemí, coÏ z hlediska práv-
ní vûdy nemusí b˘t vÏdy dobr˘ ãi správn˘ dÛvod nebo impuls. Proto fia-
da autorÛ a odborníkÛ povaÏuje dodnes za pfiesnûj‰í a v˘stiÏnûj‰í
tradiãní v˘razy „mezinárodní obchod licencemi“ („International licen-
sing“) nebo „obchod licencemi“. RovnûÏ autor tohoto ãlánku se v je-
ho textu pfiidrÏuje z uveden˘ch dÛvodÛ tradiãní, osvûdãené a jedno-
znaãné terminologie a pouÏívá v˘razy „mezinárodní obchod licence-
mi“ nebo „obchod licencemi“, „licenãní obchody“ a „licenãní a jim
podobné smlouvy“. 

Terminologie

Úvodem je vhodné krátce pojednat o základní terminologii platné
v oboru licencí, licenãních smluv a obchodu licencemi:
Pod pojmem „licence“ se obecnû, zejména v zahraniãním obchodû,
rozumí zvlá‰tní povolení nebo oprávnûní vydávaná pfiíslu‰n˘mi orgá-
ny k nûjaké ãinnosti nebo v˘konu (napfi. na dovoz nebo v˘voz urãit˘ch
druhÛ zboÏí, k prodeji alkoholick˘ch nápojÛ, tabákov˘ch v˘robkÛ
apod.).V oblasti du‰evního vlastnictví je licence pojmem zcela bûÏn˘m
pfii nakládání chránûn˘mi prÛmyslov˘mi právy a v˘robnû technick˘mi

poznatky, znalostmi a zku‰enostmi (know-how), znamenajícím povo-
lení k vyuÏívání takového chránûného nebo utajovaného technického
fie‰ení (know-how) za úhradu, sjednanou v pfiíslu‰né licenãní smlouvû.
V právní teorii je licenãní smlouva tradiãnû oznaãována za tzv. smlou-
vu sui generis vzhledem k tomu, Ïe v ní sice pfievaÏují znaky a prvky
smlouvy nájemní, av‰ak nepostrádá ani znaky smlouvy kupní. Nûkdy
proto b˘vá fiazena mezi tzv. smlouvy inominátní, tj. nepojmenované,
napfi. u nás do vydání Obchodního zákoníku a základní právní úpravy
licenãní smlouvy v nûm. 

Základní dělení licencí a licenčních smluv a jejich druhy

Podle toho, zda jde o v˘voz nebo dovoz licence:
- Aktivní licence (export license, nûkdy téÏ license sale agreement) má
ãeského poskytovatele a nabyvatel sídlí v zahraniãí. Nûkdy jsou téÏ ozna-
ãovány jako exportní licence;
- Pasivní licence (import license, nûkdy téÏ license purchase agreement)
má tuzemského nabyvatele a poskytovatel má sídlo v zahraniãí. Nûkdy
jsou téÏ naz˘vány licencemi importními.
Je tfieba uvést, Ïe termíny „aktivní“ a „pasivní“ licence byly u nás zave-
deny legislativnû vyhlá‰kou ã.64/1980 Sb. a v souvislosti s licencemi se
pouÏívají pouze v âeské republice, a nelze je proto doslova pfievádût do
cizích jazykÛ.

Podle pfiedmûtu licence:
-Patentové licence (patent license): jejich pfiedmûtem je poskytnutí prá-
va vyuÏívat platn˘ patent buì v zemi nabyvatele nebo v zemích, kam na-
byvatel licence hodlá licenãní v˘robek vyváÏet;
- Známkové licence (trade-mark license nebo trademark license): jejich
pfiedmûtem je vyuÏití ochrann˘ch známek;
- Vzorové licence (industrial design licence na prÛmyslov˘ vzor a utility
design license na uÏitn˘ vzor): jejich pfiedmûtem je prÛmyslov˘ nebo
uÏitn˘ vzor.
- Licence na know-how (nûkdy zvané i know-how license): jejich pfied-
mûtem je poskytnutí v˘robnû-technick˘ch poznatkÛ, znalostí ãi zku‰e-
ností. Pfiedání v˘robnû-technick˘ch poznatkÛ je zárukou dokonalého
a ekonomického osvojení prakticky kaÏdé licenãní v˘roby, a proto vel-
ká vût‰ina licenãních smluv uzavíran˘ch v dne‰ní dobû obsahuje v nû-
jaké mífie know-how.
- Licence smí‰ené (combined license) jsou kombinací v˘‰e zmínûn˘ch
druhÛ licencí a jsou dnes nejobvyklej‰ím typem licencí. Ve velké vût‰i-
nû pfiípadÛ jsou tyto smlouvy spojeny téÏ s dovozem strojÛ a zafiízení,
komponentÛ a surovin, nutn˘ch pro licenãní v˘robu, pfiiãemÏ tyto do-
vozy jsou zpravidla upraveny samostatnou smlouvou uzavfienou ve vaz-
bû na smlouvu licenãní.
- KfiíÏové licence (cross-license nebo cross-licensing agreement) jsou
ujednání, na jejichÏ základû si smluvní strany vzájemnû vymûÀují prá-
va k vyuÏití sv˘ch vynálezÛ chránûn˘ch patenty, a to zpravidla bezú-
platnû. 
- Technologické licence (know-how license): pfiedmûtem je poskytnutí
know-how chránûného pouze jeho dÛsledn˘m utajováním.
- V˘robkové licence (product license): pfiedmûtem tûchto licenãních
smluv je v˘robek urãen˘ k prodeji samostatnû nebo jako kompletaãní díl
jiného finálního v˘robku.
- V˘robní licence (podle toho, jde-li o vyuÏití patentÛ ãi know-how -
patent license to produce nebo know-how license to produce, nûkdy

Na pořadu dne:

Licence, licenční smlouvy a obchod licencemi
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téÏ production license): pfiípady, kdy na základû licenãní smlouvy
a podle pfiedané technické dokumentace a know-how poskytovatele
vyrábí nabyvatel licenãní v˘robek, kter˘ dodává v˘hradnû poskytova-
teli licence, kter˘ jej pouÏije ve vlastní v˘robû k dokompletování stro-
je nebo celého strojního zafiízení.
U v˘robních licencí proto nepfiichází odbyt licenãních v˘robkÛ od na-
byvatele jin˘m odbûratelÛm, neÏ je poskytovatel licence, prakticky
v úvahu. V˘jimkou mohou b˘t pfiípadné dodávky na filiálky poskytova-
tele v zemi v˘roby nebo v˘vozy v˘robku do jin˘ch zemí, které ale urãí
odbûratelÛm poskytovatel.

c) Podle rozsahu práv, která jsou pfiedmûtem licence:
- V˘luãné licence (exclusive license), pfiiãemÏ v˘luãnost se mÛÏe t˘kat
rozsahu oprávnûní vyuÏívat smluvní práva sám nebo smluvních úze-
mí, a to v˘robních a v˘vozních. Více omezuje v˘luãná práva poskyto-
vatele.
- Nev˘luãné licence (non-exclusive license): jde o pfiípady, kdy po-

skytovatel uzavírá s nabyvatelem nev˘luãnou smlouvu, tj. ponechává
si oprávnûní uzavírat obdobné licenãní dohody i s dal‰ími v˘robci,
zpravidla ve tfietích zemích, av‰ak mÛÏe tak uãinit i v téÏe zemi, pro
niÏ jiÏ poskytl nev˘luãnou licenci pÛvodnímu nabyvateli. Sám posky-
tovatel se také zpravidla nezfiíká, na rozdíl od licence v˘luãné, v˘ro-
by pfiedmûtu licence vedle nabyvatele. Nev˘luãnému nabyvateli li-
cence také licenãní smlouva obvykle zakazuje poskytování dal‰ích
sublicencí.
- Nucená licence (compulsory license): pfiedstavuje zvlá‰tní pfiípad, po-

nûvadÏ na rozdíl od v‰ech v˘‰e uveden˘ch druhÛ licencí a licenãních
smluv, uzavíran˘ch vÏdy z vÛle smluvních stran a s jejich konsensem,
mÛÏe b˘t nucená licence poskytnuta rozhodnutím pfiíslu‰ného úfiadu –
Úfiadu prÛmyslového vlastnictví a ve dvou pfiípadech i proti vÛli vlastní-
ka platného patentu, a to:
1. v pfiípadû, Ïe majitel patentu nevyuÏívá svÛj vynález buì vÛbec, ne-

bo jej vyuÏívá nedostateãnû anebo odmítá-li fiádnou nabídku na uzavfie-
ní licenãní smlouvy,
nebo
2. ve vefiejném zájmu z dÛvodÛ obrany a bezpeãnosti státu, zdravot-

ních a nebo ekologick˘ch.
Nutno ov‰em konstatovat, Ïe institut nucené licence má v˘znam spí‰e
právní neÏ praktick˘, neboÈ pouze plní závazek uloÏen˘ PafiíÏskou unij-
ní úmluvou - viz ãl. 5 oddíl A, odst. 4. 
O jeho praktickém v˘znamu svûdãí nejlépe to, Ïe v dlouholeté ãeské pra-
xi nebylo tohoto ustanovení dosud vÛbec pouÏito.

Závûrem této ãásti pojednání je tfieba upozornit na obligatornû platnou
novinku obsaÏenou v § 509 odst. (1) Obchodního zákoníku (dále jen
OBCHZ) v rámci novû zavedené úpravy licenãní smlouvy, která byla dfií-
vûj‰í právní úpravou pfied nabytím platnosti OBCHZ jako smlouva sui
generis (svého druhu) tradiãnû odkazována mezi tzv. smlouvy inominát-
ní, tedy nepojmenované. V˘‰e citované ustanovení ukládá stranám po-
vinnost zápisu uzavfiené licenãní smlouvy do pfiíslu‰ného rejstfiíku tûch-
to práv vedeného Úfiadem prÛmyslového vlastnictví, jako podmínku v˘-
konu práva poskytnutého na základû této licenãní smlouvy.

Autor ãlánku vyuÏívá této pfiíleÏitosti k upozornûní ãtenáfiÛm na roz-
‰ifiování ãinnosti Technologického centra Akademie vûd âR (dále jen
TC AV) v oblasti licencí a obchodu licencemi, vãetnû souãasné smluv-
nû-právní problematiky v rámci Evropské unie, spoãívající v posky-
tování odborné právní a komerãní konzultaãní ãinnosti a pomoci za
velmi rozumn˘ch a pfiimûfien˘ch podmínek, pfiedev‰ím ústavÛm Aka-
demie vûd âR. Rád by touto cestou vyzval odpovûdné pracovníky
ústavÛ AV âR ke zváÏení vyuÏití této nabídky specializované odbor-
né pomoci v pfiípadû vzniku jejich praktické potfieby.

Postup při uzavírání aktivní a pasivní licenční smlouvy

Postup pfii prodeji licence a uzavírání aktivní licenãní smlouvy je násle-
dující:

1. V˘bûr a soustfieìování schválen˘ch licenãních námûtÛ, jejich dopl-
Àování o informace získané pfii prÛzkumu trhu.

2. Pfiíprava nabídkového fiízení a úãinn˘ch akviziãních materiálÛ ve
vhodném jazyce (dnes témûfi v˘luãnû angliãtina) a propagace licenãní-
ho tématu na veletrzích, v˘stavách, odborn˘ch sympoziích a pfii osob-
ních jednáních.

3. Uzavfiení obstaratelské smlouvy mezi zájemcem (vlastníkem pfiísl. li-
cenãního námûtu), napfiíklad s Technologick˘m centrem AV âR (dále jen
TC AV) jako obstaratelem. Z obstaratelské smlouvy vypl˘vá, Ïe zájemce
zaji‰Èuje pfiedmût licenãního obchodu z hlediska technické a vûcné správ-
nosti, nezávadnosti a proveditelnosti a TC AV jako obstaratel zaji‰Èuje
smluvnû-právní a komerãní stránku obchodu v dohodnutém rozsahu.

4. Projednávání vypracované licenãní nabídky nebo návrhu licenãní
smlouvy, pfii kterém se vyjasÀují ve‰keré technické, komerãní a právní
aspekty tak, aby smluvní formulace co nejlépe zaji‰Èovaly zájmy ãs. stra-
ny (poskytovatele). âeská strana (zájemce o prodej licence) pfiipraví svÛj
návrh ceny licence, cenové kalkulace a platebních podmínek, kter˘ pro-
jedná a odsouhlasí s TC AV, s cílem stanovit optimální cenu licence a pla-
tebních podmínek jejího splacení v rámci licenãní smlouvy, zejména ur-
ãit nejvhodnûj‰í formu finanãní úhrady za smlouvou poskytnutá licenã-
ní práva, tedy:

- formou pevné pau‰ální ãástky stanovené buì pro urãit˘ maximální ob-
jem licenãní v˘roby nabyvatele, nebo nezávisle na skuteãnû dosaÏeném
objemu, splatné najednou nebo v nûkolika ãástkách. V˘hodou pau‰ální
ãástky je oboustranná znalost její v˘‰e pfiedem, nev˘hodou je skuteãnost,
Ïe pfiiná‰í obûma stranám nejvût‰í nejistotu a riziko m˘lky ve stanovení
objektivnû správné a optimální ceny licence. Proto se v mezinárodní li-
cenãní praxi setkáváme s úhradou ceny licence pevnou pau‰ální ãástkou
jen zfiídka, a to zejména v pfiípadech, kdy pfiedmûtem smlouvy je pouze
pfiedání know-how ve stavu, v jakém je má poskytovatel ke dni uzavfie-
ní licenãní smlouvy, technická pomoc je omezena pouze na dobu zavá-
dûní licenãní v˘roby a dal‰í zlep‰ení pfiedmûtu smlouvy nejsou ani po-
skytována, ani oãekávána. Zvlá‰tním a ojedinûl˘m mÛÏe b˘t dále pfiípad,
kdy urãité okolnosti nebo obchodnû-politické praktiky bránící pouÏití
bûÏn˘ch licenãních poplatkÛ (viz dále v textu) nebo ãiní tuto formu mé-
nû v˘hodnou ãi pfiímo nev˘hodnou. Pfiedpisy nûkter˘ch (zvlá‰tû rozvo-
jov˘ch) zemí napfi. stanoví maximálnû pfiípustnou sazbu licenãních po-
platkÛ nebo zdaÀování licenãních poplatkÛ vy‰‰í sazbou neÏli pau‰ální
úhrady atp.;

- formou pfiedplatby (vstupního poplatku, down payment), která je pou-
Ïívána pouze v kombinaci s bûÏn˘mi licenãními poplatky (viz dále v tex-
tu). Je souãástí celkové oãekávané úhrady za poskytnutí / získání licen-
ce za dobu jejího trvání a plní dvû základní funkce: 1. - je vyjádfiením ná-
kladÛ na pofiízení a pfiedání smluvní technické dokumentace a jejich
pfiednostní úhradou, coÏ je zvlá‰tû v˘znamné v pfiípadû právnû nechrá-
nûného know-how a jeho moÏného zneuÏití a 2. - pfiedstavuje urãitou
záruku pro poskytovatele, Ïe nabyvatel vynaloÏí patfiiãné úsilí, aby za-
placenou pfiedplatbu co nejdfiíve amortizoval v˘robou a prodejem li-
cenãních v˘robkÛ;

- v pfiípadû pfiedávání utajovaného know – how probíhá obvykle place-
ní ve zhruba tfiech druzích splátek: 1. - první je tzv. akontace ve v˘‰i pfii-
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bliÏnû 5 – 25 %, slouÏící ke krytí nákladÛ poskytovatele s vyhotovením
smluvní dokumentace, 2. - druhou je nejvût‰í ãást - splátka proti pfiedá-
ní smluvní dokumentace, a to ve v˘‰i 50 – 75 %, 3. - zbytek, tzv. zádrÏ-
né ve v˘‰i asi 10 – 20 %, se platí pozdûji po splnûní záruk nebo po uply-
nutí urãité doby. V‰echny splátky je nejlépe platit neodvolateln˘m akre-
ditivem podle podmínek sjednan˘ch v licenãní smlouvû;

- bûÏné licenãní poplatky (royalties): jsou nejuÏívanûj‰í formou vypláce-
ní podílu poskytovatele na zisku nabyvatele z licenãní v˘roby. Jsou nej-
ãastûji stanoveny procentní sazbou z tzv. ãisté prodejní ceny vyrobené-
ho a prodaného licenãního v˘robku, to je z ceny úãtované nabyvatelem
sníÏené o poloÏky pfiesnû definované ve smlouvû, jako napfi. cena oba-
lu, dopravné, pojistné, danû a dávky a rÛzné slevy poskytované kupují-
címu. Licenãní poplatky jsou vût‰inou hlavním zdrojem pfiíjmu poskyto-
vatele a správn˘ odhad jejich optimální v˘‰e je proto mimofiádnû dÛle-
Ïit˘. Pfii stanovení v˘‰e bûÏn˘ch licenãních poplatkÛ je tedy tfieba vzít
v úvahu zejména:
- charakter licence (v˘luãná nebo nev˘luãná),
- stupeÀ zralosti licenãního v˘robku nebo technologie (pokud je teprve
ve stadiu v˘zkumu nebo v˘voje, pak riziko na stranû nabyvatele sniÏuje
jejich v˘‰i),
- délku platnosti licenãní smlouvy,
- kvalitu patentové a známkové ochrany,
- míru zisku daného odvûtví,
- v˘‰i pfiedplatby (vstupního poplatku),
- velikost trhu a postavení nabyvatele na nûm a svûtovost pfiedmûtu li-
cence.

- minimální licenãní poplatky: ustanovení o minimálních licenãních po-
platcích ukládá nabyvateli povinnost úhrady pfiedem stanovené ãástky
i v pfiípadû, Ïe objem licenãní v˘roby v daném období nedosáhne od-
povídající v˘‰e. Nabyvatel je tímto opatfiením nucen fiádnû a aktivnû vy-
uÏívat moÏností dan˘ch mu licenãní smlouvou a poskytovatel má urãi-
tou záruku, Ïe obdrÏí alespoÀ ãást oãekávaného licenãního v˘nosu. Jak-
mile objem licenãní v˘roby pfiekroãí hranici odpovídající dohodnutému
minimu, platí nabyvatel pouze bûÏné licenãní poplatky. Odhad v˘‰e mi-
nimálních licenãních poplatkÛ je sloÏit˘. B˘vají nejãastûji uplatnûny ve
smlouvách, v nichÏ je nabyvateli poskytnuto v˘luãné právo vyuÏívání
pfiedmûtu licence. 
Neplní-li nabyvatel fiádnû povinnost úhrady minimálních poplatkÛ, mí-
vá poskytovatel ze smlouvy právo dle vlastního rozhodnutí buì zmûnit
v˘luãnost licence na nev˘luãnost, nebo od licenãní smlouvy odstoupit.

- opãní poplatek: na v˘robky nebo technologie, které je‰tû nebyly ovû-
fieny ve vût‰ím mûfiítku, nebo u nichÏ nelze dobfie pfiedvídat reakci trhu,
uzavírají jejich majitelé s potenciálními zájemci o získání licence jako
pfiedstupeÀ tzv. opãní smlouvy. Zájemce jimi získá dostateãné informa-
ce a ãas, aby se mohl v tzv. opãní lhÛtû odpovûdnûji rozhodnout k uza-
vfiení licenãní smlouvy ãi nikoliv, spolu s jistotou, Ïe získá potfiebná li-
cenãní práva (v˘luãná nebo nev˘luãná), pokud se k tomu ve stanovené
opãní lhÛtû rozhodne. Majitel nového v˘robku ãi technologie obdrÏí za
postoupené právo opce tzv. opãní poplatek, jehoÏ v˘‰e je závislá na oãe-
kávané komerãní úspû‰nosti licenãního v˘robku, na rozsahu uvaÏova-
ného licenãního území a obecnû na rozhodujících podmínkách budou-
cí licenãní smlouvy. Opãní poplatek se platí vût‰inou pfiedem a je-li opã-
ní lhÛta del‰í (obvykle více neÏ 6 mûsícÛ), mohou se strany dohodnout
na jeho úhradû ve dvou nebo i více splátkách. Opãní poplatek se nûkdy
zapoãítává (vût‰inou jen ãásteãnû) na licenãní poplatky splatné na zá-
kladû budoucí licenãní smlouvy. âasto b˘vá pfiílohou této opãní smlou-
vy projednaná budoucí licenãní smlouva, která zaãne automaticky pla-
tit vykonáním opce nabyvatelem, tzn. písemn˘m oznámením nabyvate-
le poskytovateli, Ïe na základû této opce se rozhodl pro uzavfiení
pfiedmûtné licenãní smlouvy. Tímto písemn˘m sdûlením vstupuje mezi

stranami v platnost vlastní smlouva licenãní se v‰emi dÛsledky v ní pro
tento pfiípad uveden˘mi, zejména pln˘m nahrazením smlouvy opãní.

5. Provûfiení bonity a finanãních pomûrÛ smluvního partnera prostfied-
nictvím banky, napfi. pomocí tzv. bankovních nebo kanceláfisk˘ch infor-
mací pfied uzavfiením licenãní smlouvy. V zájmu zaji‰tûní spolehlivého
obdrÏení licenãních plateb by mûl ãesk˘ poskytovatel zásadnû vÏdy v li-
cenãní smlouvû poÏadovat pro tyto jemu urãené platby otevfiení neod-
volatelného akreditivu, vystaveného prvotfiídní, známou zahraniãní ban-
kou s podmínkami otevfiení a dílãích splátek podle ustanovení licenãní
smlouvy. Jin˘m opatfiením mÛÏe b˘t doklad o pfievzetí záruk za finanãní
závazky nabyvatele, vystaven˘ solidní známou bankou. Tuto povinnost
je tfieba uloÏit smluvnû nabyvateli, neboÈ jinak by mohly ãeskému. po-
skytovateli vzniknout zbyteãné vícenáklady s otevfiením akreditivu
a s poskytnutím záruky za platby. V souãasné dobû ãiní u rÛzn˘ch bank
v rÛzn˘ch zemích poplatky za otevfiení akreditivu obecnû asi 2 % z pfií-
slu‰né ãástky platby. 

6. âeská strana (poskytovatel) pfiedává technickou a ostatní smluvní do-
kumentaci, prototypy apod. ve sjednan˘ch termínech, poskytuje tech-
nickou pomoc (za‰kolení) v rozsahu stanoveném licenãní smlouvou a za-
ji‰Èuje smluvní ochranu patentÛ nebo známkovou ochranu. 

Postup pfii koupi licence a pfii uzavírání pasivní licenãní smlouvy je ná-
sledující:

1. Stanovení, projednání a schválení licenãního zámûru nákupu urãité
licence. Ekonomická pfiíprava spoãívající zejména ve vypracování
a schválení pfiedbûÏného ekonomického rozboru v˘hodnosti nákupu li-
cence a zavedení licenãní v˘roby s marketingovou rozvahou o moÏnos-
tech prodeje licenãního v˘robku v âR a do vybran˘ch licenãních území.
Ujasnûní cíle, kter˘ se nákupem licence sleduje, má umoÏnit, aby v sou-
ladu s tímto cílem a zámûrem mohla b˘t zaslána poptávka pfiedpokláda-
n˘m poskytovatelÛm nebo poskytovateli. Rozsah poptávky se mÛÏe t˘-
kat:

- patentové licence, tj. získání práv na vyuÏití patentu. Se zakoupením
práv na vyuÏití patentu zpravidla získá nabyvatel vedle moÏnosti vyrá-
bût patentovû chránûn˘ v˘robek téÏ právo jej vyváÏet do zemí s jeho plat-
nou patentovou ochranou. Je nutné, aby v pfiípadû, Ïe nabyvatel naku-
puje tzv. ãistou patentovou licenci (tj. bez jakéhokoliv dal‰ího know-
how, tedy bez jak˘chkoliv technologick˘ch a technick˘ch poznatkÛ),
mûl naprostou jistotu, Ïe bude schopen vyrábût licenãní v˘robek bez dal-
‰í pomoci zahraniãního partnera (poskytovatele); 

- získání práv na vyuÏití patentÛ a smlouvou získaného a pfiedaného
know-how. V tomto pfiípadû získá nabyvatel práva tak, jak jsou uvedena
v bodu a) plus ve‰keré v˘robní znalosti vãetnû utajovan˘ch, související
s v˘robou licenãního v˘robku, tedy ve‰keré potfiebné know-how. Tento
typ pasivní licence dává nabyvateli licence rozsáhlé moÏnosti vyuÏití
a získání nejnovûj‰ích poznatkÛ a je nejroz‰ífienûj‰ím druhem pasivních
licenãních smluv; 

- získání práv na pouÏití ochranné známky nebo chránûného vzoru (ved-
le prÛmyslového vzoru zvlá‰tû v posledních deseti letech oblíbeného
uÏitného vzoru) se vyskytuje v pomûrnû men‰ím rozsahu, a to pfieváÏnû
u tzv. smluv „formulaãních“, kde pouÏití ochranné známky b˘vá spoje-
no s dovozem urãité substance, která se v âR zpracovává nebo upravu-
je, tj. „formuluje“ – a na trhu se pak prodává pod cizí ochrannou znám-
kou. Obdobná situace je pfii pouÏití chránûného vzoru, tj. prÛmyslové-
ho vzoru, a zvlá‰tû uÏitného vzoru, na kter˘ je vydáváno
v zjednodu‰eném fiízení osvûdãení zvané téÏ „mal˘ patent“, jehoÏ obli-
ba v poslední deseti letech, zvlá‰tû v Evropû, v˘znamnû vzrostla (viz na-
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pfiíklad jeho znaãná obliba v Nûmecku, Rakousku, Itálii, ·védsku, Fin-
sku, Dánsku a Polsku, ale i v Japonsku a po jeho zavedení i u nás.) Pfied-
ností uÏitn˘ch vzorÛ je zejména skuteãnost, Ïe se pfied jejich zápisem
do rejstfiíku nezkoumá vztah jejich pfiedmûtu k existujícímu stavu tech-
niky (na rozdíl od vynálezu) a ochranu tak lze získat i na fie‰ení, která
nejsou nová;

- získání práv na pouÏití smlouvou pfiedaného v˘robního know – how.
V tomto pfiípadû jde o tzv. licenci na know-how, kde nabyvatel získává
v˘robní zku‰enosti a znalosti v plném rozsahu tak, aby byl schopen vy-
rábût bez dal‰ího sám licenãní v˘robek; 

e) kombinace získání práv na pouÏití ochranné známky nebo chránûné-
ho vzoru s nûkterou dal‰í z v˘‰e uvedenou moÏností. S kombinací pou-
Ïívání ochranné známky spolu s vyuÏitím patentÛ a získáním know-how
se setkáváme ve v‰ech prÛmyslov˘ch odvûtvích.

2. Rozhodnutí o tom, zda poÏádat odbornou firmu o pomoc pfii zaji‰Èo-
vání nákupu licence a zejména pfii projednávání a uzavírání pfiíslu‰né
pasivní licenãní smlouvy s vybran˘m zahraniãním poskytovatelem.
V kladném pfiípadû uzavfiení obstaratelské smlouvy s Technologick˘m
centrem AV âR (dále jen TC AV).

3. V˘bûr smluvního partnera – zahraniãního poskytovatele licence. Pfii
v˘bûru licenãního partnera se doporuãuje zvaÏovat dvû hlavní kritéria:

- Technické kritérium má zásadní v˘znam pro celou zam˘‰lenou trans-
akci. Posuzuje se technická úroveÀ v˘robku, kter˘ se má vyrábût, tech-
nologick˘ postup v˘roby a moÏnost jeho vyuÏití ve v˘robních zafiízeních
nabyvatele licence, pouÏitelnost souãasného vybavení, potfieba nov˘ch
investic, nároãnost na dovoz strojÛ a zafiízení ze zahraniãí, trval˘ nebo
ãásteãn˘ dovoz komponentÛ nebo surovin, energetická nároãnost a fia-
da dal‰ích ukazatelÛ. RovnûÏ je nutno vzít v úvahu prodejnost licenãní-
ho v˘robku na tuzemském a zahraniãním trhu.

- Obchodní kriteria jsou ãasto stejnû dÛleÏitá jako technická a jejich
posouzení je pfiedev‰ím záleÏitostí zájemce o koupi licence – budou-
cího nabyvatele, ale i odborn˘ch firem, pokud si zájemce o licenci je-
jich pomoc smluvnû zajistí. V pfiípadû nákupu licence standardnû pla-
tí, Ïe:
- musí b˘t známy majetkové pomûry zahraniãního partnera, aby bylo co
nejvíce omezeno riziko neplnûní smlouvy. Informace lze pomûrnû spo-
lehlivû získat prostfiednictvím prvotfiídních nebo znám˘ch bank;
- je nezbytné, aby licenãní smlouva obsahovala taková ustanovení, kte-
rá budou co nejvíce, pfiíp. dostateãnû chránit zájmy ãeského nabyvatele
licence, zejména dosaÏení co nejv˘hodnûj‰í ceny a platebních podmí-
nek;
- doporuãuje se vyÏádat si dostateãn˘ poãet konkurenãních nabídek za-
hraniãních dodavatelÛ nabízejících poÏadovanou licenci, neboÈ porov-
náním rÛzn˘ch nabídek je zpravidla moÏno odvodit prÛmûrnou cenu,
kterou pak lze uplatÀovat pfii následním cenovém jednání. Jsou ov‰em
v˘jimeãné pfiípady, kdy dobfie nelze Ïádat konkurenãní nabídku a v˘bûr
partnera je jednoznaãn˘ ãi dan˘. Tento pfiípad nastává tehdy, kdy poten-
ciální poskytovatel licence je monopolním v˘robcem licenãního v˘rob-
ku nebo jedin˘m vlastníkem utajovaného technologického postupu, pfií-
padnû má v˘robek dokonale patentovû chránûn a licenci proto nelze zís-
kat jinak;
- z praktick˘ch dÛvodÛ se doporuãuje smluvnû pfiijímat a poskytovat
platby pfiedem pouze v nevyhnuteln˘ch pfiípadech nebo v pfiípadech
hodn˘ch zvlá‰tního zfietele a i v tûchto pfiípadech maximálnû do v˘‰e 
20 %. Cena za licenci je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích kritérií pro v˘bûr part-
nera, ale stejnû dÛleÏité je sjednání co nejv˘hodnûj‰ích platebních pod-

mínek a zpÛsobu placení licenãních poplatkÛ. Obecnû platí, Ïe nejniÏ-
‰í cena nemusí b˘t vÏdy pro nákup licence cenou nejv˘hodnûj‰í;
- dal‰ím pomocn˘m kriteriem je zku‰enost zahraniãního partnera v ob-
lasti prodeje licencí, dávající lep‰í pfiedpoklady pro plnûní budoucí
smlouvy.

4. Vyhodnocení získané licenãní nabídky nebo nabídek a následné vy-
jasÀování doplÀujících otázek a poÏadavkÛ ãeského zájemce, ale i k vy-
jasnûní moÏností nabízející firmy. Pokud nabídky v zásadû vyhovují, je
tfieba zaãít s pfiípravou návrhu licenãní smlouvy. V praxi se obvykle na-
bízejí dvû alternativy: buì vyÏádáme zaslání návrhu smlouvy od zahra-
niãního partnera, nebo vypracujeme návrh smlouvy sami a ode‰leme jej
moÏnému poskytovateli. Tato volba alternativ ãasto odpadá u siln˘ch,
zaveden˘ch a renomovan˘ch firem, které v pfiípadû váÏného zájmu a po-
ptávky automaticky zájemci za‰lou svÛj standardní firemní text pfiíslu‰-
né licenãní smlouvy. V pfiípadû moÏnosti volby z uveden˘ch dvou alter-
nativ platí, Ïe v˘hodnûj‰í je prvá alternativa, tedy vyÏádání návrhu
smlouvy od nabízejícího, protoÏe jsme stranou smlouvu pfiipomínkující,
coÏ dává moÏnost volit taktiku dal‰ího jednání a postupu. SvÛj v˘znam
zde má i ta okolnost, Ïe zahraniãní partner mÛÏe v pfiípadû druhé alter-
nativy – vypracování a zaslání mu na‰eho vlastního návrhu – mít rozdíl-
nou (zvl. vût‰í) pfiedstavu o závaznosti námi pfiedloÏeného návrhu pro
nás samotné pfii následn˘ch jednáních, coÏ mÛÏe nûkdy ponûkud kom-
plikovat na‰i budoucí negociaãní pozici a moÏnosti. Nadto je dnes v ob-
lasti mezinárodního obchodu licencemi (transferu technologie) jiÏ obec-
nû akceptovanou a uznávanou zvyklostí, Ïe první návrh licenãní smlou-
vy je zpravidla pfiedkládán potenciálním poskytovatelem licence,
obdobnû jako prodávajícím v mezinárodní kupní smlouvû. Poté se zpra-
vidla uskuteãní nûkolik nebo více jednání, ze kter˘ch teprve vzejde de-
finitivní poskytovatel licence a koneãné znûní licenãní smlouvy a její
podpis a vstup v platnost ãi nabytí úãinnosti.

5. V˘sledkem v˘‰e naznaãeného postupu je tedy vyhotovení, dÛkladné
posouzení a projednání pfiíslu‰né (pasivní) licenãní smlouvy, která po
svém podpisu obûma (v‰emi) stranami vstoupí v platnost a úãinnost sou-
ãasnû, pokud není nabytí její úãinnosti odloÏeno vázáním na splnûní nû-
jaké zákonné povinnosti v zemi poskytovatele nebo nabyvatele, napfi.
souhlasem ústfiední banky ãi jiného orgánu v rozvojov˘ch zemích a po-
dobnû. V âeské republice vyÏaduje uzavfiená a platná licenãní smlouva
k v˘konu práv poskytnut˘ch na jejím základû podle § 509 zákona ã.
513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) zápis do pfiíslu‰ného rejstfiíku vede-
ného Úfiadem prÛmyslového vlastnictví. Fakticky tak teprve zápisem do
pfiíslu‰ného registru nabude uzavfiená platná licenãní smlouva úãinnos-
ti a vykonatelnosti svého pfiedmûtu smlouvy. 

Teoretická a praktická úskalí

Cel˘ v˘klad bude vhodné uzavfiít alespoÀ struãn˘m upozornûním na nej-
ãastûj‰í teoretická a praktická úskalí, s nimÏ se nejãastûji setkáváme pfii
projednávání a realizaci pasivních licenãních smluv pfii nákupu licencí: 
- nejednotn˘ v˘klad smluvních ustanovení zavinûn˘ nepfiesnou formu-
lací, pfiípadnû rozpory mezi jednotliv˘mi ustanoveními smlouvy,
- nepfiesná nebo neúplná definice pfiedmûtu licenãní smlouvy, kter˘ je
nejdÛleÏitûj‰ím ustanovením kaÏdé, a tedy i licenãní smlouvy,
- neúplná specifikace technické dokumentace vedoucí následnû k roz-
porÛm pfii jejím následném pfiedávání,
- poãet dnÛ na za‰kolení v rámci technické pomoci je stanoven v nedo-
stateãném poãtu a musí b˘t teprve dodateãnû roz‰ifiován, coÏ vede k prÛ-
tahÛm a potíÏím,
- není pfiesnû dohodnut a formulován stav po skonãení smlouvy a do-
chází proto zpravidla následnû k nepfiíjemn˘m dohadÛm, zda nabyvatel
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mÛÏe nebo nemÛÏe pokraãovat ve vyuÏívání smlouvou nabyt˘ch práv
a v jakém rozsahu,
- pro zpoÏdûní stavebních prací nedojde bûhem platnosti smlouvy k pro-
vedení garanãních zkou‰ek. Vznikne situace, jejíÏ fie‰ení je zpravidla v˘-
luãnû závislé pouze na dobré vÛli poskytovatele licence,
- poskytovatel licence se slouãí s jinou firmou, která pfiedãasnû vypoví
smlouvu a finanãní vyrovnání je tfieba sjednat s nov˘m majitelem,
- poskytovatel vyhlásí úpadek. To je zfiejmû nejhor‰í moÏn˘ pfiípad, pro-
toÏe od‰kodnûní pak závisí na rozhodnutí soudu a na finanãní situaci po-
skytovatele v dobû úpadku.

Lze proto na závûr jen znovu zdÛraznit, Ïe dobfie projednaná a dohod-
nutá licenãní smlouva mÛÏe v‰emoÏná úskalí eliminovat nebo je omezit
na minimum a uzavfiít toto pojednání konstatováním, Ïe ãas a námaha
vûnovaná dobré, peãlivé a zvlá‰tû odborné pfiípravû licenãní smlouvy se
vût‰inou vÏdy vrátí, zvlá‰tû pfii její dlouhodobé realizaci. 

JUDr.  JAROMÍR KUBÍâEK,

PRÁVNÍ KONZULTANT, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KUBICEK@TC.CAS.CZ
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Osmit˘denní program zaãínal v místním IRC - St. John’s Innovation Cent-
re v Cambridge, kde se studenti dozvûdûli o ãinnosti sítí IRC, o místních
nabídkách technologií i o potfiebách spoleãností. Získali uÏiteãné infor-
mace z oblasti inovaãního podnikání a byli pfiizváni do firem, aby se blí-
Ïe seznámili s vybran˘mi technologiemi. StáÏistÛm STEP se t˘m IRC in-
tenzivnû vûnoval a pfiedal jim své bohaté praktické zku‰enosti. Násle-
dujících ‰est t˘dnÛ pak strávili studenti v zahraniãních IRC, jejichÏ v˘bûr
závisel jak na organizátorech projektu, tak na technologick˘ch a jazy-
kov˘ch schopnostech. Po dobu strávenou v zahraniãí se studenti snaÏili
navázat co nejvíce kontaktÛ a zmapovat situaci v daném sektoru.
St. John’s Innovation Centre, patfiící Svatojánské koleji CambridÏské uni-
verzity (druhé nejvût‰í koleji po Trinity), bylo postaveno v roce 1987 na
pozemku v severní ãásti mûsta, kter˘ Svatojánská kolej vlastní jiÏ od ‰est-
náctého století. St. John’s Innovation Centre je domovem nejen IRC, ale
i inkubátorem pro malé a stfiední firmy a inovacemi to zde jen d˘chá (ne-
daleko se nachází i obrovsk˘ vûdeckotechnick˘ park). Hlavním poslá-
ním je zaji‰tûní podpory a v˘pomoci spoleãnostem ve specializovan˘ch
oborech v ran˘ch stadiích existence. Na 200 zaãínajících mal˘ch firem
(spoleãností s ménû neÏ 5 zamûstnanci) je v centru pfiítomno virtuálnû,
tzn. vyuÏívají telefonních a korespondenãních sluÏeb centra, ale proza-
tím si nepronajímají kanceláfiské prostory. Tyto firmy pfiicházejí do St. Joh-
n’s vût‰inou po zhruba dvouleté existenci, bûhem níÏ se pohybují spí‰e

v prostorách univerzity a v laboratofiích. Kanceláfiské prostory centra jsou
zaplnûny zaãínajícími spoleãnostmi v prÛmûru z 95 %, coÏ pfiedstavuje
v souãasnosti okolo 60 firem. PrÛmûrná míra pfieÏití tûchto nájemníkÛ
v St. John’s Centru po pûti letech je 88 %, coÏ je v porovnání s 45 % v ce-
lobritském mûfiítku pro zaãínající firmy velik˘m úspûchem. Tyto údaje
dále roz‰ifiují zájem mezi mal˘mi a zaãínajícími firmami o místo v St.
John’s Innovation Centre, a tím udrÏují jeho prestiÏ.
Mé umístûní právû probûhlo ve tfiech místech sítû IRC v âeské republice.
·est t˘dnÛ bylo rovnomûrnû rozloÏen˘ch na Technologické centrum AV
v Praze, BIC v Plzni a v Ostravû. Po ukonãení náv‰tûvy strávím je‰tû nû-
jak˘ ãas v St. John’s Innovation Centre, kde pfiedám zku‰enosti z âech
a pfiivezu vybrané ãeské technologie k dal‰ímu zpracování. Transfer tech-
nologií je pro mnoho studentÛ atraktivní zku‰enost. Pro ty, ktefií pfiichá-
zejí z technick˘ch oborÛ to znamená nahlédnutí do nejnovûj‰ího v˘vo-
je v aplikaci jejich pfiedmûtu. Pro ty, ktefií pfiijdou z jin˘ch ‰kol, jako na-
pfiíklad já, je nejdÛleÏitûj‰ím kritériem úspû‰nosti opravdov˘ zájem
o porozumûní technologiím. V praxi jsou pfii transferu technologií ne-
zbytné nejen technické dovednosti, ale i obchodní a komunikaãní schop-
nosti.

RADKA KUâEROVÁ, 

STÁÎISTKA STEP

Skupina transferu technologií TC AV podporuje mladé talenty
V SRPNU LETO·NÍHO ROKU UMOÎNILA SKUPINA TRANSFERU TECHNOLOGIÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AV âR STUDIJNÍ POBYT MLA-
DÉ STÁÎISTKY V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU STEP (SHELL TECHNOLOGY ENTERPRISE PROGRAMME). TENTO PROGRAM MÁ KO-
¤ENY VE V¯CHODNÍ ANGLII, KDE BYL V ROCE 1999 ODSTARTOVÁN PRVNÍ ROâNÍK TùCHTO STÁÎÍ, KTER¯ DODNES KAÎDOROâNù V LET-
NÍCH MùSÍCÍCH VYSÍLÁ STUDENTY P¤EDPOSLEDNÍCH ROâNÍKÒ UNIVERZIT DO ORGANIZACÍ SÍTù IRC PO CELÉ EVROPù. RADKA KUâE-
ROVÁ, KTERÁ STUDIJNÍ POBYT ABSOLVOVALA, NAPSALA ECHU O SV¯CH ZKU·ENOSTECH.
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Kalendář akcí Českého inovačního centra na listopad 2005
3.11.05 2nd Partnering Day for Biomedical Research - brokerage BEM, Graz (Austria)  

7.11.05 IT Mission in Paris New , Paris (France)  

8.11.05 B2fair match-making at ELMIA Subcontractor 2005 - brokerage - Jönköping (Sweden)  

9.11.05 PLASTICS 2005 - brokerage, Zlin (Czech_Republic)  

10.11.05 Partnership Works, Belfast (United_kingdom)  

10.11.05 Materials and Production Technologies Partnering Event at TransferX , Dresden (Germany)    

15.11.05 Brokerage Event on Mobile Technologies - brokerage BEMT - Bremen (Germany)  

15.11.05 Materials Brokerage Event in Cologne - brokerage, Cologne (Germany)  

15.11.05 Mecatronics in snow industry - brokerage, Yverdon-les-Bains (Switzerland) 

16.11.05 EXPOQUIMIA 2005 Technology Transfer Day - brokerage BEMT, Barcelona (Spain)

17.11.05 M2N - Multimedia Matchmaking brokerage BEMT, Hannover - Germany (Germany)   

17.11.05 MEDICA 2005 - Medical Technologies Partnering Event - New brokerage BEMT, Düsseldorf (Germany)

17.11.05 Biotech - Andalucia 2005: Biotechnology Brokerage Event - brokerage BEMT, Málaga (Spain)

19.11.05 L-DAY - Technology Transfer Day on Laser Technologies for Industrial Applications - brokerage, Piacenza (Italy)

22.11.05 2nd European Hydrogen Energy Conference & Hydrogen and Fuel Cells - brokerage BEMT, Zaragoza (Spain)

24.11.05 INFOMOBILITY 2005 Brokerage Event - brokerage BEMT, Turin (Italy)

28.11.05 European Biotech Crossroads - brokerage, Lille (France)   

30.11.05 Plants Innovation Industries - brokerage, AMIENS (France)
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Malé a střední podniky se v České republice dlouho-
době potýkají s celou řadou problémů. Tyto problémy ply-
nou nejen z neuspokojivé situace v oblasti stavu techniky
v různých oborech na domácím trhu, ale i v omezeném pří-
stupu k informacím a silné konkurenci ze strany velkých
firem, které mají často zahraniční kapitál. Existuje však
způsob, jak zvýšit konkurenceschopnost těchto malých
a středních firem, a to jejich spojováním, tzv. tvorbou klas-
tru. Tato forma spolupráce může pomoci i postavení sa-
motného oboru v České republice. Pro získání podpůrných
prostředků z EU je nutné, aby klastry zaměřené výhradně
na některou z oblastí průmyslu  (v našem případě podpo-
ry obnovitelných zdrojů energie, biotechnologií a auto-
mobilového průmyslu), byly regionálně umístěným sdru-
žením navzájem propojených podnikatelských subjektů,
specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem
v příbuzných oborech a přidružených institucí a organiza-
cí, které si navzájem konkurují, ale vzájemně kooperují
a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich
konkurenceschopnosti. Klastry se zaměřují na produkty
s vysokou hustotou mezioborových interakcí a dohroma-
dy jsou svazovány odběratelsko-
dodavatelskými vztahy, společ-
nými technologiemi, zákazníky,
distribučními kanály a společný-
mi pracovními trhy.
Pro splnění všech těchto podmí-
nek má sektor velmi dobré před-
poklady.

Konečným efektem uvažo-
vaného uskupení je dosažení
vyššího zisku a vytvoření celko-
vě lepších celospolečenských
podmínek. Významnou výhodou
klastru je možnost integrovat se
na světových trzích a možnost získání podpory akcí (vý-
stav, školení) a informačních zdrojů (společné vydávání
sektorově orientovaného časopisu, periodické šíření in-
formací o nových zahraničních technologiích).

Možnosti spolupráce

V úvahu přicházejí tři základní typy klastrů.

Horizontální klastry, které jsou tvořeny řadou výrobců,
převážně stejného oboru, kteří se spojí do klastru za úče-
lem docílení lepších cen při nákupu materiálu, lepších pro-
dejních možností, společného zastupování na veletrzích
a v zahraničí.

Vertikální klastry vznikají propojováním různých doda-
vatelských podniků a institucí v celém spektru výrobního
programu od vývoje až po výrobu s určitým, zpravidla vět-
ším, podnikem do strategického řetězce. Hlavním cílem je
s dostatečným časovým předstihem zasvětit dodavatele do
strategických záměrů výrobce a dále, aby subdodavatelé

měli dostatek času na vývoj a přípravu nových modelů
svých subdodávek pro inovovaný finální výrobek.

Další možnost spočívá v tom, že se spojí firmy podnikající
ve stejné oblasti, ale v různých profesích, tzn. že
velká firma si zajistí spolupráci menších firem, které po-
třebuje u svých zakázek pouze občas a tato firma vystu-
puje jako generální dodavatel díla.

Výhody síťového podnikání

Výhody spojené s výrobním procesem jsou následují-
cí: synergické působení plynoucí ze sdílení činnosti
a zdrojů, zlepšení dostupnosti a využití výrobních zdro-
jů, výrobní úspory, možnost očištění firmy od nepotřeb-
ných aktivit, a tedy její specializace. Klastr přináší rovněž
výhody spojené s informacemi a znalostmi , mezi
které patří sdílení, přenášení a výměna informací, znalos-
tí a know-how dobrovolně sdružených členů, zlepšený pří-
stup k informacím, využívání kompatibilních informačních

kanálů a komunikační technolo-
gie, utváření stálých informač-
ních vazeb mezi podniky, zvýše-
ná komunikace s ostatními insti-
tucemi, spolupráce s vysokými
školami, využívání poraden-
ských, konzultačních a vzděláva-
cích služeb, výhody z oblasti
finanční (lepší dostupnost úvě-
rů, možnost získávání dotací
a podpor z ČR a EU, zvyšování
potenciálu pro získávání zahra-
ničních investic, rozložení nákla-
dů) a také větší možnosti v obla-
stech výzkumu a vývoje, rekla-

my, reklamních materiálů, www prezentací, účasti na
veletrzích a výstavách, poradenství, vzdělávání pracovní-
ků, právních služeb, internetových řešení, exportu, logis-
tických center a distribuce.

V neposlední řadě je třeba zmínit i výhody z obla-
sti strategického řízení. Klastr s sebou přináší jistou
protiváhu spolupracujících MSP proti velkým podnikům
danou rovnocennějším postavením, větší vyjednávací sílu
při nákupu a prodeji, příležitosti k expanzi na nové trhy,
rychlou reakci na požadavky trhu zvýšením pružnosti ob-
chodní politiky, získávání větších zakázek, na které by sa-
motné podniky neměly potřebné finanční krytí, zvýšený
transfer technologií, rychlejší a méně rizikové zavádění 
inovací, řízení vývoje podnikatelských subjektů v regionu,
spolupráci s jinými velkými podniky nebo klastry, vlastní
webové stránky a možnosti e-businessu. Klastry také pod-
porují rozvoj regionu.

EVA KUDRNOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, 

KUDRNOVA@TC.CAS.CZ

Transfer technologií a klastrové iniciativy v sektorech

Technologické centrum nabízí firmám vytvoření a správu kombinovaného klastru zaměřeného na obnovitelné zdroje
energie (solární, větrná, biomasa). Nově vzniklý klastr bude pokrývat oblast Středních Čech a Moravy. První schůzka se
uskuteční 2. listopadu 2005 v 9:00 hodin v prostorách Technologického centra AV ČR, Praha 6 – Suchdol, Roz-
vojová 135 . Zájemci z oblasti solární a větrné energie a energie biomasy se mohou přihlásit u manažerky sektoru.
Kontakt: Ing. Eva Kudrnová, e-mail: kudrnova@tc.cas.cz, tel: +420 234 006 134
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Dne 30. března 2005 byl v areálu zámku AV ČR
v Nových Hradech slavnostně otevřen rekonstruo-
vaný objekt laboratoří a skleníkové haly Centra
biologických technologií Ústavu fyzikální biologie
Jihočeské univerzity. V objektu bývalého skleníku
šlechtického sídla Buqoyů vzniklo unikátní praco-
viště, využívající k technologickým procesům slu-
neční energie, koncentrované v kultivačních trubi-
cích unikátním systémem Fresnelových čoček v po-
hyblivém rámu.

Biotechnologický inkubátor „Centrum biologických
technologií“ je jedním z vyústění dlouhodobé strategie
Akademického a univerzitního centra (AUS) Nové Hrady
při vytváření pracoviště vysoké mezinárodní úrovně a jeho
zapojování do mezinárodních struktur. Už původní kon-
cepcí AUC bylo vytvoření mezinárodního centra pro vzdě-
lávání v biologických vědách a technologiích. O to jsme se
také celou dobu snažili. Od původních partnerů z univer-
zit v Mnichově a Regensburgu a Weizmannova institutu
v Izraeli jsme přes hornorakouské univerzity v Linci a Ha-
genbergu dospěli až ke skutečně konkrétnímu partnerství
se studijním programem biotechnologie na technické uni-
verzitě v Kremsu. Další partnery máme i ve větší vzdále-
nosti: v Lübecku (SRN), v Sundsvallu  (Švédsko), v Grana-
dě (Španělsko), v Thunder Bay (Kanada) a naším nejpres-
tižnějším partnerem je univerzita v Princetonu (USA).

Na našich pracovištích běží celá řada projektů finan-
covaných Evropskou unií. Z 6. RP je financován projekt
EUROSCITALSCOUT který jsme získali v rámci výzvy Rese-
archers in Europe. Financovali jsme z něj letní školy, vý-
stavy o evropském vědeckém potenciálu v historii a sou-
časnosti i novou aktivitu, klub mládeže pro vědy a tech-
nologie. Velký balík projektů je financován z fondů
INTERREGIIIA. Jsou to dnes čtyři projekty na české straně
- tři v Nových Hradech a jeden v Třeboni, jeden pak na ra-
kouské straně v Kremsu. Díky nim jsme vybudovali infras-
trukturu pro přeshraniční studijní program a posílili vě-
deckou infrastrukturu. Poslední balík projektů je pak ze
strukturálních fondů a to z Operačního programu průmysl
a podnikání – projekt na podporu provozu biotechnolo-
gického inkubátoru „Centrum biologických technologií“

a z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů – dva
projekty celoživotního vzdělávání. Ze starších projektů je
určitě třeba zmínit projekt PHARE CBC díky němuž jsme
infrastrukturu technologického inkubátoru vybudovali.

Technologický inkubátor zahájil svou faktickou čin-
nost v září 2005 a první generace firem by jej měla napl-
nit do začátku roku 2006. Jsou to firmy ze všech oblastí
moderních technologií, od kompozit a nanomateriálů, přes
přístrojové techniky až po „tvrdé“ biotechnologie, jako
jsou výroba velmi čistých pylů nebo výroba aktivních látek
z řas. Také spektrum aktivit v inkubátoru je široké počína-
je pobočkou zabývající se ochranou duševního vlastnictví,
přes jednotku, která se zabývá charakterizací produktů až
po vlastní vývoj biotechnologických produktů. Spektrum
služeb, které inkubátor poskytuje, je tak široké, že všech-
ny tyto činnosti lze pořídit velmi levně – téměř zdarma.
Navíc mají zúčastněné firmy přístup ke studentům na
všech třech stupních studia.

Na úrovni EU je připravováno nové plánovací období.
Tím je definováno i dlouhodobé snažení institucí a jejich
sítí, které usilují o konkurenceschopnost v rámci evrop-
ského výzkumného prostoru ERA. V rámci 7. RP jsou oče-
kávány nové nebo obnovené nástroje „Centra excelence“,
„Regiony znalostí“ a „Využití výzkumného potenciálu
konvergujících regionů“. Zájem AUC Nové Hrady jako ta-
houna výzkumu v příhraničním euroregionu na využívání
posledních dvou nástrojů je evidentní, ale i v případě Cen-
ter excelence se předpokládá i existence sítí. Díky velké
vstřícnosti regionálních představitelů na obou stranách
hranice i (snad) naší schopnosti připravit skutečně reálné
přeshraniční projekty v oblasti vědy a výzkumu se nám po-
dařilo postoupit poměrně daleko ve „využívání výzkum-
ného potenciálu konvergenčního regionu Silva Nortica“.

Od této dosažené hladiny se chceme odrazit a v příštím
plánovacím období se stát konkurenceschopnými v soutě-
žích o „Centra excelence“ a „Regiony znalostí“. I když
třeba v prvních kolech soutěží neuspějeme, chceme se
poučit a využít zkušeností k dosažení globální konku-
renceschopnosti na trzích a v soutěžích mimo Evropskou
unii.
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Celkový pohled na skleníkovou halu Centra biologických tech-
nologií v Nových Hradech. Účinnou plochu tvoří skleněné 
panely s vylisovanými lineárními Fresnelovými čočkami. 
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RNDr. Dalibor Štys, ředitel Ústavu fyzikální biologie JČU, nám
halu a její vybavení představil. 
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