
             
 

 

 

 

 

Technologické centrum AV ČR a Český statistický úřad si Vás 

dovolují pozvat na odborný seminář  

na téma 

 

 

 

 

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE  

VE STATISTIKÁCH A ANALÝZÁCH 
 

 

 

Podnikový výzkum a jeho podpora 
 

 

 

25. dubna 2018 (9.30 – 14.30 hodin) 

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 
 

 

 

 

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 22. dubna 2018 na: 
 

 http://geform.tc.cz/VaVaI_ CSU_2018 
 

 
   

 

 

http://geform.tc.cz/VaVaI_%20CSU_2018
http://geform.tc.cz/vavai_ČSÚ_2018
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PROGRAM 
 

9.00 – 9.30 Registrace  

 

9.30 – 11.30 BLOK I 

Na která odvětví je v Česku podnikový výzkum a vývoj zaměřen 

(Martin Mana, ČSÚ) 

Výdaje na podnikový výzkum a vývoj v jednotlivých odvětvích se zaměřením na 

zpracovatelský průmysl podle jeho technologické náročnosti v kontextu dalších 
ekonomických ukazatelů v ČR a v zahraničí. 

Regionální intenzita podnikového výzkumu 

(Michal Pazour, TC AV ČR) 

V intenzitě podnikového výzkumu existují v ČR značné regionální rozdíly. Do jaké míry jsou 

tyto rozdíly ovlivněny ekonomickou strukturou regionu a do jaké míry znalostní náročností 
podnikových aktivit?  

Vysokoškolský a vládní výzkum financovaný z veřejných a soukromých zdrojů 

(Marek Štampach, ČSÚ) 

Jak se změnilo financování vysokoškolského a vládního výzkumu z domácích a ze 

zahraničních veřejných zdrojů se zaměřením na prostředky z EU a nová výzkumná centra. A 
v jakém objemu provádějí vysoké školy a veřejné výzkumné instituce výzkum a vývoj na 

zakázku pro podniky. 

 

11.30 – 12.00 Přestávka na kávu/čaj  

 

Během přestávky bude ve foyer představen poster na téma Znalostní základna pro 

čtvrtou průmyslovou revoluci – kognitivní komputing  a robotika (Zdeněk Kučera 

a Tomáš Vondrák, TC AV ČR), nad kterým bude možné s autory diskutovat 

12.00 – 13.00 BLOK II 

Financování výzkumu a vývoje v soukromých podnicích prostřednictvím přímé a 

nepřímé veřejné podpory u nás a v zahraničí  

(Václav Sojka, ČSÚ) 

Využívání jednotlivých typů veřejné podpory výzkumu a vývoje soukromými podniky v České 
republice a v zahraničí v posledních deseti letech. Srovnání využívání přímé a nepřímé 
(daňové) podpory v podrobnějším pohledu v roce 2016. 

Follow-up a scale adicionalita programů podpory VaVaI v ČR 

(Vladislav Čadil, Miroslav Kostić TC AV ČR) 

Cílem příspěvku je ukázat, že u velkého podílu podpořených firem dochází k závislosti 
financování jejich VaVaI z veřejných zdrojů, a to vesměs z na sebe navazujících programů. 
Příspěvek dále ukáže rozdíly mezi firmami podle jejich velikostní a odvětvové struktury. 

13.00 – 14.30 Občerstvení a neformální diskuse 


