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Project/Initiative/Analysi
s
1. Reforma systému vývoje
a inovací v ČR / Reform
of the System of
Research, Development
and Innovation in the
Czech Republic

Author/Holder of
activities

Year

Promoting/Cofunding

Source of information

Innovation
System/
Innovation
Service

Content

Remarks

Language

Rada pro výzkum a
vývoj ČR / Research
and Development
Council

2008

Úřad vlády ČR / Office of http://www.tic.cvut.cz/tic/cz/d
Innovation
Klíčové aspekty reformy: zjednodušení
the Goverment of the okumenty_o_inovacich/render Systém/Innovation systému, podpořit excelenci ve výzkumu a
Czech Republic
Servis
zajištění využití výsledků pro inovace
er.rd?renderer=attachment&at
procesů, pružnější organizační struktury
tachmentId=2760&textDocId=
veřejného
VaV, ochrana pracovníků pro VaV
3011&name=Reforma systemu
a inovace, zvyšuje intenzitu mezinárodní
VaVaI.pdf
spolupráce / Key aspects: simplification of
the entire system, supporting excellence in
R&D a ensuring the use of results for
innovation processes; more flexible
organisational structure of public R&D;
safeguarding personnel for R&D and
innovation; increasing the intensity of
international cooperation in R&D.

Česky/Czech

2.

Národní inovační
systémy - podnikové
zdroje a podnikatelské
prostředí / National
innovation systems enterprise resources
and entrepreneurial
enviroment

Karel Müller
Martin Srholec

2006

Centrum ekonomických http://www.vsem.cz/data/data Innovation System Studie charakterizuje možnosti teoretického
studií VŠEM - Ministerstvo
odůvodnění a analýzy inovační výkonnosti
/ces-soubory/workingškolství, mládeže a
podnikového sektoru v ČR/Study of
paper/gf_WPNo306.pdf
tělovýchovy / Research
theoretical framework and analytical
Center for Economic
approach to the issue innovation
Studies VSEM -Ministry of
performance of business enterprise sector in
Education, Youth and
the CR.
Sports

Česky/Czech

3.

Inovační aktéři a
inovační prostředí v
modernizační
perspektivě / Innovative
Actors and the
Environment of
Innovation in the
Perspective of
Modernisation.

Karel Müller

2008

Sociologický ústav AV http://sreview.soc.cas.cz/upl/a Innovation System Cílem této studie je prodiskutovat otázky
ČR - za podpory Grantové
inovací v rámci sociologické perspektivy /
rchiv/files/514_2008agentury České Republiky
The
aim of the study is to discuss the issue if
4Muller.pdf
/Institute of Sociology of
innovation from the perspective of relevant
the Academy of Sciences
sociological interpretative framework.
of the CR - grant of the
The Czech Science
Foundation

Česky/anglicky
Czech/English

4.

Národní inovační
Ministerstvo průmyslu a
politika České politiky obchodu ČR / Ministry
na léta 2005 - 2010 /
of Industry asnd Trade
National Innovation
of the CR
Policy of the Czech
Republic for 2005-2010

2005

Úřad vlády ČR / Office of http://download.mpo.cz/get/2
Innovation
the Goverment of the 6521/28902/315192/priloha00 Systém/Innovation
Czech Republic
Servis
1.doc
http://download.mpo.cz/get/2
6521/28902/315193/priloha00
2.doc
http://www.vyzkum.cz/storage
/att/CFE8ED8042B44B76046EB
19D9EC1EC4B/national_innova
tion_policy.pdf

5.

Institucionální faktory
růstu výkonnosti
národních inovačních
systémů/ Institutional
factors of national
innovation system
performance.

Karel Müller

2007

Centrum ekonomických http://www.vsem.cz/data/data Innovation System Analýza podnikatelského sektoru inovačního
studií VŠEM - Ministerstvo
systému ČR a vlivu mezinárodních faktorů
/ces-soubory/workingškolství, mládeže a
na
jeho růst a strukturní změny / Innovation
paper/gf_WPNo107.pdf
tělovýchovy / Research
performance sources and explanation of the
Center for Economic
relations between economic growth and
Studies VSEM -Ministry of
knowledge-based structural changes.
Education, Youth and
Sports

Česky/Czech

6.

Rozvoj inovačního
potenciálu
průmyslových podniků /
The development of the
innovative potential of
industrial enterprises

Jan Heřman, Olga
Horová

2008

Grantová agentura České http://www.ekonomikaamana Innovation System
Analýza a studie schopností inovačních
republiky / Grant Agency gement.cz/getFile.php?fileKey
aktivit průmyslových podniků v ČR / Analysis
of the Czech Republic
and study skills for innovation activities of
=CEJVB0NUCAdVCEZIU1VHB0
industrial enterprises in the CR
MIUUMEBAVDVFVWQ1VUBAV
GQ1VCXgQFBERIRENAZg==&la
ng=cz

Česky/Czech

7.

Zelená kniha výzkumu,
vývoje a inovací v ČR /
Green paper on
Research, Development
and Innovation in the
Czech Republic

Karel Klusáček
Zdeněk Kučera
Michal Pazour

2008

Innovation
Souhrný analyticko koncepční materiál jehož 2 odkazy - analýza v české Česky/anglicky
Technologické centrum http://www.vyzkum.cz/storage
Akademie Věd ČR za /att/4CDC7DE24D131CB07C65 Systém/Innovation hlavní cílem je posoudit situaci v ČR v oblasti i anglické verzi / 2 websites Czech/English
Servis
podpory MŠMT /
výzkumu, vývoje inovací / Comprehensive
- Analyse in Czech and
FAA7D04B9418/Zelena_kniha_
Technology Centre of
analytical and conceptional material whose
English version
VaVaI.pdf
Academy of Sciences CR - http://www.tc.cz/dokums_raw
main objective was to evaluate the state of
grant of the Ministry of /green-paper_1228294284.zip
research, development and innovation in the
Education, Youth and
Czech Republic.
Sports

8.

Bílá kniha výzkumu,
vývoje a inovací v České
rebublice / White paper
on Research,
Development and
Innovation in the Czech
Republic

Karel Klusáček
Zdeněk Kučera
Michal Pazour

2008

Technologické centrum http://www.vyzkum.cz/storage
Innovation
Navazuje na zelenou knihu - návrhy opatření 2 odkazy - analýza v české Česky/Czech
Akademie Věd ČR za /att/4CDC7DE24D131CB07C65 Systém/Innovation
vedoucí ke zlepšení národního inov.
i anglické verzi / 2 websites Anglicky/Englis
podpory MŠMT /
Servis
systému, návrhy cílů a opatření pro politiku
- Analyse in Czech and
h
FAA7D04B9418/Bila_kniha_Va
Technology Centre of
výzkumu, vývoje a inovací / follows the
English version
VaI.pdf
Academy of Sciences CR - http://www.czechrtd.info/dok
Green Paper - formulates the draft measures
grant of the Ministry of ums_raw/whitepaperrdicr_450
that should lead to an enhancement of the
Education, Youth and
national innovation system.
.doc
Sports

Cíle, úkoly, nástroje a opatření národní
inovační politiky / Objectives, tasks, tools
and measures of the national innovation
policy.

2 odkazy - analýza v české Česky/anglicky
i anglické verzi / 2 websites Czech/English
- Analyse in Czech and
English version

Analýza inovačního
potenciálu krajů České
Republiky / Analysis of
Czech innovation
potential of CR´s
regions

Ondřej Pokorný
Miroslav Kostič
Vladislav Čadil
Ondřej Valenta
Lenka Hebáková
Věra Vorlíčková

2008

10. Třetí role vysokých škol
při spolupráci s
průmyslem a
soukromým sektorrem /
The third role of
universities in
cooperation with
industry and private
sector.

Doc Kebo a doc.
Tremlová

2007

Rada VŠ ČR / The
http://www.radavs.cz/prilohy/ Innovation Service Spoluvytváření inovačních a technologických Předložený materiál je
Council of Higher
klastrů a zapojení se do rozvoje celého
rekapitulací klíčových
10p5tretirole.doc
Education Institutions of
regionu, ve kterém vysoká škola působí, tzv. strategických dokumentů
the Czech Republic
"servisní funkce.“ / Creation of innovation
pro naplnění třetí role
and technology clusters and to engage in the univerzit, tj. role veřejné
development of the region in which the
služby / The material is a
university operates, be called "service
recapitulation of the key
functions. "
strategy for achieving the
third role of universities,
namely the role of public
service.

Česky/Czech

11. Výzkum, vývoj, inovace
a jejich podpora z fondů
a politik EU / Research,
Development and
Innovation and their EU
Founds support

Petr Zahradník
Jan Jedlička
Alena Smolková

2008

Česká Spořitelna a.s. http://www.csas.cz/banka/con Innovation Service Relevantní dotační nástroje z Operačních Speciální analýza / Special
/Bank - Ceska sporitelna, tent/inet/internet/cs/Vyzkum_
programů ČR /relevant grant instruments of
analyse
a.s.
the Operational programms in the EU
Vyvoj_Inovace.pdf

Česky/Czech

9.

Technologické centrum http://www.vyzkum.cz/storage Innovation System
Akademie Věd ČR za /att/4CDC7DE24D131CB07C65
podpory MŠMT /
FAA7D04B9418/Analyza%20in
Technology Centre of
ovacniho%20potencialu.pdf
Academy of Sciences CR grant of the Ministry of
Education, Youth and
Sports

Mapuje stav výzkumných a inovačních
kapacit na regionální úrovni ČR. Popis
silných a slabých stránek v oblasti inovací a
doporučení, která mohou vést ke zvýšení
konkurenceschopnosti regionů / mapping the
state of research and innovation capacity at
regional level the Czech Republic.
Description of strengths and weaknesses in
innovation, and recommendations, which
may lead to an increase in the
competitiveness of regions.

Česky/Czech

12.

Systémy inovací v
regionálním
rozvoji/Systems of
Innovation in Regional
Development

Karel Skokan

2005

http://mpra.ub.uniInnovation System
Osobní Mnichovský
RePEc archiv a Technická muenchen.de/12374/1/MPRA
univerzita Ostrava _paper_12374.pdf
Ekonomická fakulta /
Munich Personal RePEc
Archive and VSB
Technical University of
Ostrava - Faculty of
Economic

13.

Národní inovační
strategie ČR / National
Innovation Strategy of
the CZ

Rada pro výzkum a
vývoj ČR / Research
and Development
Council

2004

Úřad vlády ČR / Office of http://www.businessinfo.cz/fil
Innovation
Zaměřuje se na vytváření a rozvíjení
Cílem tohoto dokumentu je
the Goverment of the
es/2005/060120_nar_inov_str Systém/Innovation podmínek pro inovační proces, soustřeďuje vytvořit podmínky a položit
Czech Republic
Servis
svou pozornost na systémové řešení
základy pro formulaci v
at.doc
inovačního prostředí i na rozvíjení inovační České republice, inovační
infrastruktury / The innovation strategy
politiky / The aim of this
centres on the formation and development of document , is to create
conditions and lay the
conditions for the innovation process,
concentrating on system—based solutions
foundations for the
for the innovation environment and on the
formulation of the Czech
development of the innovation infrastructure.
Republic's innovation
policy.

14.

Lokalizační motivy
nadnárodních
společností pro
investice do VaV /
Localisation Motives for
Research and
Development
investment of
Multinational
Enterprises

Vladislav Čadil
Rob van Tulder
Michal Pazour
Fabienne Fortanier
Györgyi Barta

2008

Technologické centrum http://www.czechrtd.info/dok
Innovation
Publikace shrnuje nejdůležitější závěry
Významný zdroj informací Anglicky/Englis
Akademie Věd ČR za ums_raw/200710tccsavlocomo Systém/Innovation vyplývající z výzkumu lokalizačních motivů
pro tvůrce politik na
h
podpory MŠMT /
Servis
nadnárodních společností pro investice do
regionální, národní a
tivedeftcnahled_380.pdf
Technology Centre of
evropské úrovni /
výzkumu a vývoje. / Publication summarizes
Academy of Sciences CR main conclusions of the research of
Significant source of
grant of the Ministry of
localisation motives for R&D investment of
information for policy
Education, Youth and
multinational enterprises.
makers at regional,
Sports
national and European
level.

Shrnuje nejdůležitější myšlenky a argumenty
v současných teoriích přístupu k inovačním
systémům, regionální inovační systémy a
regionálních uskupení tak, aby poskytla
základ pro pochopení těchto důležitých
nástrojů pro regionální rozvoj politik, které
dosud nejsou v českých regionálních studií
známé / Review and summarize the most
important ideas and arguments of the recent
theorizing on innovation systems approach,
regional innovation systems and regional
clusters to provide the basis for
understanding these important toos for
regional development policies, which are not
much known in the Czech regional studies
yet.

Česky/Czech
Anglicky/Englis
h

Česky/Czech

Průvodce systémem
veřejné podpory
výzkumu a vývoje v
České Republice 2008 /
State supported R&D in
the Czech Republic
short guidebook 2008

Tasilo Prnka
Karel Šperlink
František Hronek
Miloš Chvojka
Jiří Verberger

2007

Innovation
Podklady poskytnuté Radou pro výzkum a
2 odkazy - průvodce v
Česky/Czech
Česká společnost pro http://www.nanotechnologie.c
nové materiály a
vývoj - rrůvodce způsoby a možnostmi
české i anglické verzi / 2 Anglicky/Englis
z/storage/pruvodce2008.pdf Systém/Innovation
technologie-MŠMT
Servis
získání státní podpory financování výzkumu websites - Guidebook in
h
http://www.vscht.cz/documen
program Kontakt / Czech
a
vývoje/
Data
provided
by
Research
and
Czech
and
English
version
t.php?docId=2878
society for New Materials
Development Council - The publication
provides for basic information about the
and Technologies - grant
of the Ministry of
system of state support in research and
Education, Youth and
development.
Sports

Inovační podnikání /
Innovative
Entrepreneurship

Pavel Švejda
Igor Babič
Jiří Dvořák
Jan Heřman
Miroslav Janeček
Miroslav Pittner

2007

Asociace inovačního
http://www.aipcr.cz/pdf/publi
Innovation
Schémata, základní údaje, nejvýznamnější
Odborná kniha - přílohy
podnikání ČR za podpory kace_inovacni_podnikani.pdf Systém/Innovation nástroje a dokumenty inovačního podnikání, využitelné ve vzdělávacím
MŠMT a ESF/ Association
Servis
projekty a činnosti AIP / Charts, fundamental procesu / Professional
of Innovative
data, the most important tools and innovative /technical book Annexes
Entrepreneuship CR business documents, projects and activities applicable in the learning
grant of the Ministry of
process
AIE
Education, Youth and
Sports

Česky/Czech

Koncepce Informačního
systému výzkumu,
vývoje a inovací na
období let 2009 až 2012 /
The Research,
development and
innovation Information
system conception for
2009-2012

Rada pro výzkum a
vývoj ČR / Research
and Development
Council

2008

Úřad vlády ČR / Office of http://www.vyzkum.cz/storage
Innovation
Informační systém výzkumu a vývoje
Data jsou používána při
the Goverment of the /att/F9E8A3534E0AED0AA22A Systém/Innovation
obsahuje údaje o výzkumu a vývoji
tvorbě rozpočtu a pro
Czech Republic
Servis
podporovaném z veřejných zdrojů. Pokrývá
hodnocení efektivnosti
354B91DEA84F/Koncepce%20I
celý výzkumný proces - od strategického
výzkumu a vývoje / The
SVaV%202009%20plánování,
programů
a
soutěží,
přes
projekty
data
is used as a basis for
%202012.pdf
a výzkumné záměry, až po výsledky. Data making a budget and for
jsou používána při tvorbě rozpočtu a pro
the R&D efficiency
hodnocení efektivnosti výzkumu a vývoje /
evaluation
National CRIS contains data on publicly
subsidized R&D. It covers the entire
research process - from strategic planning,
schemes and calls, to projects and
institutional research plans, to results. The
data is used as a basis for making a budget
and for the R&D efficiency evaluation.

Česky/Czech

15.

16.

17.

Analýza stavu výzkumu,
vývoje a inovací v České
republice a jejich
srovnání se zahraničím
v roce 2008/Analysis of
the existing state of
research development
and innovation in the
Czech Republic and a
comparison with the
situation Abroad in 2008

Rada pro výzkum a
vývoj ČR / Research
and Development
Council

2008

Vědecký magazím EU - Evi Ford - Alexandraki
vydání zaměřené na ČR / Zdeňka Šustáková
Research EU magazin
Michal Pacvoň
focus on Czech
Republic

2009

Hodnocení účasti ČR v
rámcových programech
EU / Assessment of
Participation of the
Czech Republic in the
EU Framework
Programmes

2008

Úřad vlády ČR / Office of http://www.vyzkum.cz/Priloha.
Innovation
Tato publikace je klíčovým dokumentem, na 2 odkazy - analýza v české Česky/Czech
the Goverment of the
Systém/Innovation základě kterého lze odvodit jak pozitivní, tak i i anglické verzi / 2 websites Anglicky/Englis
aspx?idpriloha=516260
Czech Republic
Servis
negativní trendy vývoje a přijmout takové
- Analyse in Czech and
h
http://www.czechrtd.info/dok
opatření,
které
přispějí
ke
zvýšení
English
version
ums_raw/analysis-radaikonkurenceschopnosti ČR / This publication
2008_449.pdf
is a key document forming the basis for the
identification of positive and negativ trends in
development and for the adoption of
measures that will help improve the CR´s
competitiveness.

18.
Společnost CORDIS v
době Českého
předsednictví EU /
CORDIS Unit and the
Czech EU Council
Presidency

http://www.czechrtd.info/dok
Innovation
ČR a rámcové programy pro výzkum,
Příběhy úspěšných
Česky/Czech
příklady úspěšných projektů, podpora
projektů byly vytvořeny Anglicky/Englis
ums_raw/researchfocusfinal_3 Systém/Innovation
Servis
transferu znalostí a technologií, národní
přímo projektovými
h
122.pdf
inovační systém a české VaV kontakty /The
manažery / Success
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub
stories
have been prepared
Czech
Republic
and
the
framework
/news/researchprogrammes for research, Success stories,
by the relevant project
eu/docs/research_focus_04_cs
managers
support for knowledge and technology
.pdf
transfer, national innovation systém and 2 odkazy - časopis v české
i anglické verzi / 2 websites
Czech R&D contacts
- Magazine in Czech and
English version

19.

20.

Vladimír Albrecht
Jiří Vaněček

Technologické centrum http://www.czechrtd.info/dok
Innovation
Tento dokument nabízí nové způsoby
Akademie Věd ČR za ums_raw/assessment_448.pdf Systém/Innovation
porozumění účasti ČR v kompletní
podpory MŠMT /
Servis
konstrukci Šestého rámcového programu
Technology Centre of
/This document offer new ways of
Academy of Sciences CR understanding the participation of the CR in
grant of the Ministry of
the complex structure of the Sixth
Education, Youth and
Framework Programme.
Sports

Anglicky/Englis
h

Regionální inovační
strategie pro Prahu /
Regional innovation
strategy for Prague

Müller Karel

2006

Technologické centrum http://www.strast.cz/dokums_
Innovation
Situace infrastruktury pro podporu inovací v
Tato doporučení byla
Akademie Věd ČR za
projednána magistrátem
raw/RIS_Praha_cz_1501.pdf Systém/Innovation regionu Prahy a navrhl soubor doporučení
podpory MŠMT /
Servis
jejího rozvoje /Situation of regional
Prahy a přijata jako
Technology Centre of
infrastructure for support of innovation in strategie pto rozvoj inovací
Academy of Sciences CR Prague and proposal of recommendations
v regionu./The
for its advancment.
grant of the Ministry of
recommendations have
Education, Youth and
been discussed and
approved by municipal
Sports
authority of Prague and
presented to public as a
strategy of innovation
development in the region.

Česky/Czech

Regionální inovační
systémy a jejich veřejná
podpora / Regional
innovation systems and
their public support

Petr Adámek
Csank Pavel
Žížalová Pavla

2007

Centrum ekonomických http://www.vsem.cz/data/data Innovation System Teoretický koncept regionálních inovačních
systémů (RIS) a jeho implikace pro
studií VŠEM - Ministerstvo
/ces-soubory/workingškolství, mládeže a
strategické plánování v oblasti regionální
paper/gf_WPNo707.pdf
tělovýchovy / Research
podpory VaV a inovačních aktivit v
Center for Economic
evropských zemích, specificky v ČR. /
Theoretical concept of regional innovation
Studies VSEM -Ministry of
systems and its implication for strategic
Education, Youth and
planning in the regional support of R&D and
Sports
innovation activities in European countries,
specifically in the CR.

Česky/Czech

Národní inovační
systémy / National
Innovation Systems

OECD - organizace pro
ekonomickou spolupráci
a rozvoj / OECD Organisation for
economic co-operation
and development

1997

OECD - organizace pro http://adiat.org/documento/3 Innovation System
ekonomickou spolupráci a
3.pdf
rozvoj / OECD Organisation for economic
co-operation and
development

Národní program
výzkumu III a způsob
jeho realizace / National
Research Program III
and its implementation

M. Kostič

2006

Technologické centrum http://www.foresight.cz/dokums Innovation System
Rešerše dosavadních studií a analýz
_raw/npviii_priloha6_regiony.pdf
Akademie Věd ČR /
zaměřených na inovační a podnikatelskou
Technology Centre of
výkonnost regionů / Background research of
Academy of Sciences CR
existing studies and analysis aimed at
innovation and business performance of the
Regions

21.

22.
Definice národního inovačního systému /
Definition of National Innovation Systém

Anglicky/Englis
h

23.

24.

Česky/Czech

Národní inovační
systémy - výzkumné a
vývojové zdroje,
infrastrukturní
předpoklady/ National
innovation systems research and
development resources,
infrastructure
preconditions.

Anna Kadeřábková
Karel Müller

2005

Centrum ekonomických http://www.vsem.cz/data/data/c Innovation System
Analýza zdrojů a předpokladů rozvoje
es-soubory/workingstudií VŠEM - Ministerstvo
inovačního systému v ČR. Využívá
paper/gf_WPNo12.pdf
školství, mládeže a
převládající teoretické přístupy z oblasti
tělovýchovy / Research
ekonomických a sociálních studií vědy,
Center for Economic
techniky a inovací a dostupné a
mezinárodně srovnatelné statistické
Studies VSEM -Ministry of
databáze v těchto oblastech/ Analysis of
Education, Youth and
resources and preconditions for development
Sports
of innovation system in the Czech republic.
The analysis makes use of mainstream
theoretical concepts of economic and social
studies of science, technology and
innovation as well as available and
internationally comparable databases in
these fields.

Institucionální analýza
inovačních systémů:
interdisciplinární přístup
/ Institutional analysis of
innovation systems:
interdisciplinary
approach

Karel Müller

2005

Centrum ekonomických http://www.vsem.cz/data/data/c Innovation System
es-soubory/workingstudií VŠEM - Ministerstvo
paper/gf_WPNo10.pdf
školství, mládeže a
tělovýchovy / Research
Center for Economic
Studies VSEM -Ministry of
Education, Youth and
Sports

Studie se zabývá problematikou
institucionální analýzy národních inovačních
systémů a infrastrukturou pro podporu
inovací. Vychází z výsledků komparativních
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innovation. It is based on the results of
comparative studies of national innovation
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