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Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje předložený program za velmi potřebný a žádoucí a domnívá se, že má 

potenciál výrazně zvýšit počet vznikajících technologických firem (start-upů) v ČR.  

1. K předkládací zprávě a celému dokumentu 

Žádáme úpravu následujícího textu a konkretizaci zapojení regionálních inovačních center:  

Příjemcům bude poskytována jednak přímá finanční podpora určená na výzkum a vývoj, testování, 

mentoring, školení, mzdy apod., jednak nepřímá podpora formou hrazení mezd specialistů zaměstnaných 

agenturou CzechInvest nákladů na poradenství v jednotlivých aspektech inkubačních aktivit. 

Odůvodnění 

Oceňujeme jako velmi pozitivní deklarovanou ambici „systémového zapojení spolupracujících inovačních 

center a regionálních center ČR“. Domníváme se, že při ambici podpořit v průběhu realizace programu 300 

start-upů je zapojení regionálních inovačních center nezbytné. Regionální inovační centra mají v podpoře 

start-upů často dlouholeté zkušenosti a díky dlouhodobým investicím svých zřizovatelů (měst, krajů, 

vysokých škol) i významným investicím z MPO a fondů EU (zejména z prostředků operačních programů) 

disponují vysoce kvalifikovanými odborníky, a mají potřebný dosah do komunity start-upů a inovátorů 

v regionech, kde působí. Bez aktivní role regionálních inovačních center a využití jejich kapacit nebude 

možné identifikovat a kvalitně podpořit konzultačními službami tak vysoký počet start-upů. 

Předložený materiál nespecifikuje konkrétní formu zapojení regionálních inovačních center do realizace 

programu Technologická inkubace. Současně se však v předkládací zprávě uvádí, že nepřímá podpora 

start-upů bude realizována „formou hrazení mezd specialistů zaměstnaných agenturou Czechinvest na 

poradenství v jednotlivých aspektech inkubačních aktivit“. V materiálu se předjímá spolupráce 

s regionálními inovačními centry, ale formulací se v podstatě vylučuje jejich zapojení na partnerské bázi.  

Zásadní připomínka 

2. K materiálu jako celku 

Žádáme zařadit mezi podporované podniky také ty, které vyvíjejí nové služby. 

Odůvodnění 
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V materiálu se uvádí, že „za inovativní se považuje podnik, který vyvíjí nový produkt za využití nových či 

zlepšených procesů, postupů a kreativity“. Navrhujeme rozšířit formulace tak, aby zahrnula i podniky, 

které vyvíjejí nové služby: „za inovativní se považuje podnik, který vyvíjí nový produkt nebo službu za 

využití nových či zlepšených procesů, postupů a kreativity“. 

Zásadní připomínka 

3. K materiálu jako celku 

Doporučujeme nepoužívat označení BIC – business Innovation centre. 

Odůvodnění 

Předkládací zpráva  pracuje s označením BIC – business Innovation centre. Tento název je ovšem chráněn 

ochrannou známkou, jejímž vlastníkem je v EU Evropská komise, která ji prostřednictvím EBN (European 

Business Innovation Centres Network) propůjčuje výlučně certifikovaným inovačním centrům 

a inkubátorům. Doporučujeme toto označení v materiálu nepoužívat, aby se předešlo do budoucna 

možným právním komplikacím. 

Doporučující připomínka 

4. K materiálu jako celku 

Doporučujeme upravit návrh úhrady mzdových nákladů. 

Odůvodnění 

Návrh programu předpokládá možnost hradit mzdové náklady týmu podpořeného start-upu. Ze 

zkušenosti velmi doporučujeme, aby mzdové náklady byly podpořeny omezeně a vyžadovaly finanční 

spoluúčast na straně start-upu. V žádném případě nedoporučujeme hradit mzdy týmu ze 100 %. 

Doporučující připomínka 

5. K materiálu jako celku 

Upozorňujeme při detailním nastavování a interpretaci hodnotících kritérií na náročnost kritéria 

inovativnosti, kde je nutné prokázat, že se jedná o unikátní řešení, a to minimálně na evropské úrovni. 

Odůvodnění 

Návrh programu uvádí jako základní kritérium pro hodnocení projektů v prvním stupni kritérium 

inovativnosti, kde je nutné prokázat, že se jedná o unikátní řešení, a to minimálně na evropské úrovni. 

Upozorňujeme, že technicky unikátních řešení se mezi českými start-upy (a nejen českými) vyskytuje velmi 

málo, inovativnost často spočívá v kombinaci různých (již existujících) technologií, inovativního business 

modelu, nebo identifikaci dosud málo pokrytého tržního segmentu, kde se může nové řešení uplatnit. 

Nadměrný důraz na inovativnost a unikátnost v technickém smyslu může vést: a) k velmi nízkému počtu 

projektů, které se kvalifikují; b) k přecenění originality technického řešení, resp. podcenění tržního 

potenciálu produktu či služby.  

Doporučující připomínka 

6. K materiálu jako celku 

Navrhujeme, aby se mezi příjemce podpory zařadily také „interní start-upy“. 
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Odůvodnění 

Žádat o podporu mohou podle návrhu firmy staré 3, v odůvodněných případech 5 let. Doporučujeme, aby 

se možnost rozšířila i o „interní start-upy“ – tedy stávající firmy, které prokazatelně začnou pracovat na 

zcela novém inovačním projektu, který je mimo její dosavadní aktivity. Tím by stávající firmy nemusely na 

toto zbytečně zakládat nová s.r.o. 

Doporučující připomínka 


