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Resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu TIP 
 
Tab. č. x: Veřejné soutěže v programu TIP – počet projektů: 

 

Celkové uznané náklady projektů činí 21 425 mil. Kč. Na řešení projektů bude 
poskytnuta podpora o celkovém objemu cca 12 427 mil. Kč, průměrná dosažená 
míra podpory tak činí 58 %. 
(ALFA – dotace cca 6,7 mld. Kč, míra podpory 65 %) 
Pro srovnání: V 1. kole Alfy bylo podpořeno 38,5 % projektů (253 z 657 celkem), 
ve 2. kole 32,8 % (273 z 832), 3. kole 16,9 % (165 z 976). Průměrně podpořeno 
29,4 %. 
 

Tab. č. x a Graf č. x: Projekty podle typu příjemce 

typ organizace 
počet 

projektů 
výše podpory 

(mil. Kč) 
podíl projektů podle typu příjemce 

MP 233 2754 

 

SP 231 2861 

VP 337 5627 

VO celkem 69 1185 

 z toho: AV ČR 5 81 

              VVŠ 27 438 

              VO soukr. 36 602 

              VO ostatní 1 64 

CELKEM 870 12 427 

 
Velkou většinu příjemců podpory v programu (92 %), v souladu s cíli a zaměřením 
programu, tvoří podniky, v přibližně srovnatelném zastoupení malých, středních 
a velkých podniků (MP, SP, VP). Ostatními příjemci jsou výzkumné organizace (dále také 
VO), zejména VO zřízené podle soukromého práva (VO soukr.), veřejné vysoké školy 
(VVŠ) a ústavy Akademie věd ČR (AV ČR). 

doručených z toho podpořených

2009 600 496 82,70% 426 71,00%

2010 751 656 87,40% 114 15,20%

2011 873 753 86,30% 197 22,60%

2012 805 721 89,60% 133 16,50%

CELKEM 3 029 2 626 86,70% 870 31,30%

VS na rok
počet projektů

z toho přijatých
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Tento údaj program silně odlišuje například od programu ALFA administrovaného 
Technologickou agenturou ČR, který je s programem TIP často srovnáván, kde podniky 
tvoří jen cca 60 % příjemců. 

Výše uvedené údaje se týkají projektů podle jejich příjemců, v grafu proto uvádíme podíl 
projektů podle jednotlivých příjemců – žadatelů o podporu. Výše poskytnuté podpory je 
pouze ilustrativní, neboť vzhledem k faktu, že většina projektů je řešena ve spolupráci 
více typů účastníků, není tento údaj příliš vypovídající. Lze pouze konstatovat, že 
projekty předkládané velkými podniky a výzkumnými organizacemi mají 
v průměru o cca 5 mil. Kč vyšší podporu (cca 17 mil. Kč) než projekty předkládané 
malými a středními podniky (cca 12 mil. Kč). V případě velkých podniků je to dáno 
zejména celkově vyššími uznanými náklady, u výzkumných organizací podstatně vyšší 
mírou podpory. Průměrná výše podpory projektu v programu je cca 14,2 mil. Kč. 
 
Tab. č. x: Struktura subjektů - účastníků projektů 

typ organizace 
počet 

subjektů 
výše podpory 

(mil. Kč) 
MP 271 2 364 

SP 169 2 225 

VP 185 4 106 

VO celkem 69 3 688 
 z toho: AV ČR 25 360 

              VVŠ 16 2 180 

              VO soukr. 13 1 060 

              VO ostatní 15 88 

CELKEM 694 12 383 

 

Podíváme – li se na projekty z pohledu jejich účastníků, ať už podle typů organizace či 
výše podpory čerpané z programu, struktura se částečně promění. Na řešení projektů 
v programu se v pozici příjemců či dalších účastníků podílí celkem 694 různých 
organizací. Z nich nejvíc (271) spadá do kategorie malých podniků, zhruba o sto méně 
je podniků středních a velkých. Ostatní subjekty představují výzkumné organizace, kde 
největší počet tvoří ústavy AV ČR, četnost jejich zastoupení je ale relativně nízká. Naopak 
nejméně je soukromých výzkumných organizací, jejich zastoupení v projektech je ale 
vzhledem k charakteru programu vysoké. 
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Graf č. x: Výše dotace a neveřejných zdrojů podle typu účastníka (mil. Kč) 

 
 

 
 dotace neveřejné 

zdroje 

MP 2364 1499 

SP 2225 2007 

VP 4106 5450 

VVŠ 2180 75 

VO soukr. 1060 169 

AV ČR 360 14 

VO ost. 88 10 

 12383 9224 
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Tab. č. x a Graf č. x: Projekty podle sídla příjemce 

kraj 
počet 

projektů 
výše podpory 

(mil. Kč) 
podíl projektů podle sídla příjemce 

Praha 195 2 487  

 

Jihomoravský 160 1 804 

Středočeský 84 1 863 

Moravskoslezský 73 1 072 

Pardubický 70 842 

Zlínský 50 918 

Královéhradecký 38 604 

Vysočina 37 449 

Liberecký 35 620 

Plzeňský 35 504 

Olomoucký 32 467 

Ústecký 31 394 

Jihočeský 27 395 

Karlovarský 3 8 

CELKEM 870 12 427 

 

Z regionálního pohledu lze konstatovat, že rozdělení příjemců podle jejich sídla 
koresponduje s inovačním potenciálem jednotlivých krajů, s rozmístěním výzkumných 
a podpůrných infrastruktur a hlavních inovativních firem. Výrazně dominují příjemci 
z Prahy a z Jihomoravského kraje, co do výše poskytnuté podpory pak také ze 
Středočeského kraje. Naopak zcela minimální je zastoupení příjemců z Karlovarského 
kraje. 
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Tab. č. x a Graf č. x: Projekty podle oboru CEP 

podobor výsledku počet podíl výsledků dle podoborů 

A - Společenské vědy 7  
 

 

B - Fyzika a matematika 25 

C - Chemie 83 

D - Vědy o zemi 42 

E - Biovědy 30 

F - Lékařské vědy 52 

G - Zemědělství 14 

I - Informatika 12 

K - Vojenství 5 

J – Průmysl, z toho: 600 
JA - Elektronika, elektrotechnika 73 

JB - Senzory, čidla, měření 35 

JC - Počítačový HW a SW 11 

JD - Využití počítačů, robotika 9 

JE - Nejaderná energetika 43 

JF - Jaderná energetika 20 

JG - Hutnictví, kovové materiály 45 

JH - Keramika, žáruvzdorné mat. 3 

JI - Kompozitní materiály 16 

JJ - Ostatní materiály 9 

JK - Koroze 4 

JL - Únava materiálu 1 

JM - Inženýrské stavitelství 5 

JN - Stavebnictví 44 

JO - Pozemní dopravní systémy 21 

JP - Průmyslové procesy 42 

JQ - Strojní zařízení a nástroje 93 

JR - Ostatní strojírenství 47 

JS - Řízení spolehlivosti a kvality 6 

JT - Pohon, motory a paliva 26 

JU - Aeronautika 21 

JV - Kosmické technologie 1 

JW - Navigace, spojení, detekce 8 

JY - Střelné zbraně, výbušniny 17 

CELKEM 870 

Nejvíce podpořených projektů dle oborů klasifikace CEP bylo samozřejmě v oboru 
průmysl (téměř 70 %). Následuje chemie (9 %), lékařské vědy (6 %), vědy o Zemi (5 %) 
ad. Z průmyslu je nejčastěji zastoupen podobor strojní zařízení a nástroje, elektronika 
a elektrotechnika, hutnictví, stavebnictví, ostatní strojírenství atd. 
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Hodnocení projektů 

Projekty v programu byly zpravidla dvou až čtyřleté. 4 projekty byly ukončeny již v roce 
2009, 34 projektů v roce 2010, 118 v roce 2011 a 244 v roce 2012, tedy celkem 400 
projektů bylo ukončeno do roku 2012.  

Úspěšnost jednotlivých projektů v rámci programu vždy hodnotila při závěrečném 
oponentním řízení příslušná komise za účasti nejméně dvou externích nezávislých 
oponentů, kteří vypracovali odborné posudky k závěrečné zprávě o řešení projektu. 
Zpravidla na doporučení oponentů (expertů v daném oboru) pak komise navrhla 
závěrečné hodnocení projektu v těchto kategoriích: 

„V“ - uspěl s vynikajícími výsledky (s mezinárodním významem apod.), 
„U“ - uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a dosaženy předpokládané výsledky, 
„O“ - nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena, 
„S“ - nesplněno zadání, bylo přistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy. 
 
Z podpořených 870 projektů byly předčasně zastaveny 4 projekty, což představuje 1 
% ze všech podpořených projektů.  

396 projektů tak bylo řádně ukončeno a jejich výsledky byly standardně zhodnoceny 
při závěrečném oponentním řízení.  

Tab. č. x: Hodnocení projektů ukončených do roku 2012 dle kategorií: 

kategorie počet projektů podíl 

V 76 19 % 

U 320 80 % 

O, S 4 1 % 

CELKEM 400 100 % 

 

Základní metodou hodnocení výsledků projektů výzkumu a vývoje je vyhodnocení údajů 
předávaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací – Rejstříku 
informací o výsledcích (RIV). 

Z pohledu RIV lze konstatovat, že v rámci programu bylo dosud vytvořeno celkem 4680 
výsledků.  
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Tab. č. x: Druhová struktura výsledků: 

skupiny výsledků počet druh výsledku počet 

aplikovaný 1687 P - patent 25 

F - užitný nebo průmyslový vzor 177 

G - prototyp, funkční vzorek atd. 989 

Z - poloprovoz, ověřená technologie 201 

N - certifikovaná metodika 81 

R - software 214 

publikační 2326 pozn.: výsledky s kódem B, C, D, J 

ostatní 667 pozn.: výsledky s kódem A, E, M, W, O 

CELKEM 4680  

Z uvedené struktury vyplývá, že mírně převažujícím typem byly vzhledem k množství 
výzkumných pracovišť, podílejících se na řešení projektů zpravidla jako další účastníci 
projektů, výsledky publikační.  Aplikovaných výsledků bylo dosud dosaženo celkem 
1687.  

 

Tab. č. x: Výsledky podle typu předkladatele: 

předkladatel výsledku 
počet výsledků 

aplikovaný publikační ostatní CELKEM 

MP 293 89 67 449 

SP 197 48 52 297 

VP 271 87 58 416 

AV ČR 31 121 12 164 

VVŠ 781 1838 454 3073 

VO soukr. 108 131 22 20 

VO ostatní 6 12 2 261 

souhrn 

podniky 761 224 177 1162 

VO 926 2102 490 3518 

CELKEM 1687 2326 667 4680 
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Tab. č. x a Graf č. x: Výsledky podle hlavních oborů: 

hlavní obor výsledku počet podíl výsledků dle hlavních oborů 

A - Společenské vědy 15 

 

B - Fyzika a matematika 357 

C - Chemie 266 

D - Vědy o zemi 210 

E - Biovědy 164 

F - Lékařské vědy 119 

G - Zemědělství 53 

I - Informatika 112 

J - Průmysl 3368 

K - Vojenství 16 

CELKEM 4680 

 
V souladu se zaměřením projektů vzniklo nejvíce výsledků v oboru „průmysl“ (72 %), 
následuje „fyzika a matematika“ (8 %) a „chemie“ (6 %). Nejvíce aplikovaných výsledků 
bylo realizováno v rámci těchto průmyslových podoborů: elektronika a optoelektronika, 
elektrotechnika; stavebnictví; hutnictví, kovové materiály; strojní zařízení a nástroje; 
ostatní strojírenství; senzory, čidla, měření a regulace ad. 
 

Ekonomické přínosy projektů výzkumu a vývoje 
 
Ekonomické přínosy projektu výzkumu a vývoje se zpravidla plně projeví za dva i více 
let po jeho ukončení, neboť projekt nesmí obsahovat etapy vedoucí k přípravě 
a zahájení výroby. Z toho důvodu je vyčíslení ekonomických přínosů programu 
v současné době nereálné. Příjemci podporovaných projektů v rámci programu vykazují 
na základě smlouvy o poskytnutí účelové, resp. smlouvy o využití výsledků, uzavřené ve 
smyslu § 11 odst. 1 zákona, po dobu tří let skutečně dosažené přínosy jednotlivých 
projektů včetně přínosů ekonomických. 

Očekávané přínosy z realizace výsledků projektů, měřené tržbami za vyvinuté či 
inovované produkty, uvedené v žádostech o poskytnutí účelové podpory, dosahují 
v období 3 let po ukončení řešení projektů výše 180 mld. Kč. Podle zkušeností 
z vyhodnocení předcházejících programů MPO činí skutečné přínosy, hlášené 
příjemci v tříletém období po ukončení projektů, cca 40 % uvedených přínosů 
očekávaných. 

Pokud kalkulujeme celkové přínosy i nad rámec sledovaného období, lze na základě 
porovnání plánovaných a skutečně dosahovaných přínosů projektů konstatovat, že 
ekonomické přínosy programu budou dostatečně vysoké na to, aby příjmy 
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státního rozpočtu pocházející z realizace výsledků byly vyšší než výdaje 
vynaložené na podporu v programu.  

Navíc celá řada projektů nemá přímé ekonomické přínosy vůbec (či jsou neměřitelné) – 
projekty z oblasti bezpečnosti atd… 

Vše lze dovodit dle výsledků podobného programu Impuls: 

Přínosy programu IMPULS 
V programu IMPULS bylo řešeno 645 projektů s celkovou dotací 5,3 mld. Kč.  

Očekávané přínosy za první tři roky po ukončení projektů měřeno objemem tržeb za 
vyvinuté či inovované produkty (a související služby apod.) činily cca 120 mld. Kč. 
Skutečné hlášené přínosy evidujeme ve výši cca 40 mld. Kč s tím, že samozřejmě 
nemáme požadované údaje úplně od všech příjemců.  

Co se týká přínosů v podobě tvorby nových pracovních míst, je situace složitější. 
Některé projekty mohou vykazovat i záporné hodnoty, pokud došlo např. k zefektivnění 
výroby naopak úsporou pracovních míst. Nicméně vykazovaná čísla jsou následující: cca 
10 tis. nových pracovních míst plánováno, cca 2500 údajně vytvořeno. 

 
Příklady úspěšných projektů v programu TIP 
 
FR-TI3/402 – Stroj MCU320V-5X 

Příjemce: KOVOSVIT MAS, a.s. 

Frézovací multifunkční pětiosé obráběcí centrum se stavebnicovou konstrukcí. 
Umožňuje komplexní obrábění široké škály obrobků z různých materiálů. 
Stavebnicovost je dána možností užití řady vřetenových jednotek s různými vlastnostmi, 
možností definovat velikost zásobníku nástrojů až pro 360 nástrojů a různé upínací 
systémy, možností aplikace soustružnického stolu a velikosti otočně sklopného stolu.  

Na projektu stroje spolupracovala Strojní fakulta ČVUT v Praze a Fakulta strojního 
inženýrství VUT v Brně. 

Ocenění: Zlatá medaile na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2013. 

FR-TI2/316 – Výzkum a vývoj konstrukce a technologie speciálních kuželíkových 
ložiskových jednotek pro železniční soupravy 

Příjemce: ZKL Brno, a.s. 

ložisková jednotka PLC 810-15 byla nominována na ocenění „Zlatá medaile MSV 2013“ 
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Ložisko je navrženo pro novou řadu tramvají Škoda Transportation, určených pro města 
Miskolc, Konya a Bratislava. Ložiska mají speciální těsnění a trvalou náplň plastického 
maziva s životností minimálně 1 mil. km. Předmětná inovace je zcela v souladu se 
světovými trendy v této oblasti valivých ložisek. 

FR-TI1/594  - Výzkum sofistikovaných metod návrhu a vývoje jednoúčelových strojů, 
komponent a periferií výrobních strojů 

Příjemce: VÚTS, a.s.  

V rámci tohoto projektu byla vyvinuta: bruska radiálních vaček BRV-300 CNC (čestné 
uznání na 54. MSV v Brně) , frézka rotačních 3D šablon FVP-600 CNC, vyvinuté CNC 
řídící systémy . 

Společnost TAJMAC-ZPS, a.s. je laureátem  soutěže Česká hlava. Velký podíl na 
tomto vítězství  mají úspěšné projekty programu TIP.  

 
 


