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CO JE INOVACE?
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Co nás mate?

• zásadní (nezodpovězenou) otázkou je definice/pohled „novosti
(Nové pro koho…? Daný subjekt? Pro evropský trh? Pro světový trh?)

• z dokumentů vyplývá, že jsou to vlastně 2 typy inovací:

a) inovace produktů/procesů
b) organizační inovace (může se prolínat)

• inovace je samostatným procesem, který čerpá z více druhů podnětů:

a) podnět z trhu 
b) podněty z výzkumu a technologického vývoje

• výzkum může, ale nemusí být součástí inovace a nemusí být vždy základem inovace
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INOVACE
Co to je?

Neexistuje jednotná definice pojmu inovace, lze však obecně vnímat pojem dvěma 

pohledy:

• inovace obecně: pojem může používat  kdokoliv – cokoliv zlepšovat znamená 

inovovat (módní pojem)

• inovace konkrétně: zákonem a předpisy definované konkrétní aktivity (funguje 

také jako tzv. uznatelné náklady dle kterých lze označit aktivitu jako inovace)
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Frascatti manuál
Uvedení nových nebo podstatně zdokonalených 
výrobků na trh

Všechny typy VaV prováděné nebo placené 
podnikatelské podniky jsou definovány 
jako innovační činnosti těchto podniků. 
VaV může, ale nemusí být součástí inovační 
činnosti, ale je jednou z řady inovačních činností.

Nařízení EU, čl. 2, 28 a 29

• Článek 2 
Zavedení nových nebo podstatně zdokonalených 
výrobků, postupů nebo služeb do praxe

+ Inovace postupů
uplatňování nového 
nebo podstatně zdokonaleného způsobu 
výroby nebo poskytování služeb

+ Organizační inovace
realizace nového způsobu organizace 
obchodních postupů, pracoviště nebo 
vnějších vztahů podniku

• Článek 28
Podpora malých a středních podniků
patenty a nákup licencí, podpora vysoce 
kvalifikovaných pracovníků, poradenství 
a doprovodné služby

• Článek 29
Podpora na inovace postupů 
a organizační inovace
realizace nového způsobu organizace obchodních 
postupů, pracoviště nebo vnějších vztahů podniku

Zákon 130/2002 Sb.
Zavedení nových nebo podstatně zdokonalených 
výrobků, postupů nebo služeb do praxe

• inovace postupů
realizace nového nebo podstatně 
zdokonaleného způsobu výroby 
nebo poskytování služeb (technika, zařízení, 
programové vybavení)

• organizační inovace
realizace nového způsobu organizace 
(obchodní praktiky, vnější vztahy)

Rámec společenství

• inovace postupů
realizace nového nebo podstatně 
zlepšeného způsobu výroby

• organizační inovace
realizace nového způsobu organizace 
obchodních praktik podniků, pracoviště 
nebo vnějších vztahů

Oslo manuál
Vznik produktů a služeb s vyšší přidanou 
hodnotou

• Inovace produktů
nový nebo vylepšený produkt 
nebo služba, která se výrazně liší od 
předchozího zboží nebo služeb firmy, 
a která byla uvedena na trh

• Inovace podnikových procesů
nový nebo vylepšený podnikový proces 
pro jednu nebo více podnikových funkcí
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Vztah k Výzkumu a Vývoji (VaV) 

• může ale nemusí být součástí (resp. předcházet nebo následovat) 
výzkumu a vývoji

• VaV je jednou z řady činností, které mohou vytvářet nové znalosti pro další inovace

• Jak implementovat?

+ inovace „existuje“ pokud je skutečně uvedena do praxe provedena 
(odlišnost od vynálezů, prototypů apod.)

+ přístupnost všem uživatelům

+ novost pro trh i uživatele

+ vytváření nové hodnoty
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Hlavní myšlenka

Inovace je změna v procesu, kterým organizace přeměňuje práci, 
kapitál, materiály nebo informace na produkty 
a služby s vyšší hodnotou.

Z hlediska ekonomického rozvoje existují především tři „důvody“ 
inovací:

+ tvorba trhu

+ udržení se na trhu 

+ zvyšování efektivity
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MOŽOSTI PODPORY
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Program 
BETA2

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU

2017 – 2024

PODPORA JE POSKYTOVANÁ
FORMOU DOTACE

CELKOVÁ ALOKACE

1 635 062 000 Kč

Program veřejných zakázek 

v aplikovaném výzkumu a inovacích

pro potřeby státní správy 

BETA2

podpora aplikovaného výzkumu a inovací

pro potřeby orgánů státní správy

k zajištění řešení jejich výzkumných potřeb
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+ Inovační potenciál společenských, humanitních 

a uměleckých věd

+ Zapojení mladé generace do VaV

+ Aktuální problematika 

+ Dlouhodobé perspektivy

Doba trvání programu:    2021+

Uchazeči:   VO a podniky (další PO a FO dle veř. a soukr. práva)

Program SIGMA 
v přípravě 
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APLIKAČNÍ GARANTSTVÍ
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APLIKAČNÍ GARANT

INTERNÍ EXTERNÍ
• výzkumná organizace
• podnik
• organizační složka státu
• územní samosprávný celek

• výzkumná organizace
• organizační složka státu
• územní samosprávný celek
• právnická osoba, pokud 

nenaplňuje definici podniku
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Nové přístupy k zaj ištění dostupnosti 

sociálních s lužeb na regionální úrovni

Hlavní řešitel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

TL01000426P r o j e k t :

Elektrochemické metody čištění odpadních 

vod z energetického využit í  odpadů

Hlavní řešitel: TERMIZO a.s.

Příklady podpořených projektů

P r o g r a m  É T A

P r o g r a m  E P S I L O N
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Program BETA a BETA2

Vývoj softwaru ELZA pro elektronické 

zpracování archiváli í

Konečný uživatel: Ministerstvo vnitra ČR

Programy veřejných zakázek

www.tacr.cz/elza-elektronicke-zpracovani-archivalii

https://www.tacr.cz/elza-elektronicke-zpracovani-archivalii
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www.tacr.cz


