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Příloha č. 8 – Základní pojmy programu Aplikace 

 
Průmyslový výzkum - plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a 

dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení 

stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může 

zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se 

stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména 

pro obecné ověřování technologie. 

Experimentální vývoj - získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, 

technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových 

nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na 

vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb. 

Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní projekty, 

testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v prostředí 

reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl spočívá v dalším 

technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké části dosud stanoveny. Tyto 

činnosti mohou zahrnovat vývoj komerčně využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je 

nutně konečným komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl použit pouze 

pro účely demonstrace a ověření. 

Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny stávajících výrobků, výrobních linek, 

výrobních postupů, služeb a jiných nedokončených operací, i když tyto změny mohou představovat 

zlepšení; 

Organizace pro výzkum a šíření znalostí – subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura 

pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt 

zaměřený na výzkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého 

práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, 

průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou 

výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je 

třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. 

Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo 

členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl. 

Konsorcium - v programu Aplikace je konsorciem chápáno uskupení dvou a více účastníků projektu 

(dle podmínek programu tedy více podniků či alespoň jednoho podniku a jedné či více výzkumných 

organizací), jejichž věcná i finanční účast na řešení projektu je vymezena v návrhu projektu. Tato 

spolupráce je formalizována smlouvou o účasti na řešení projektu mezi žadatelem (příjemcem, kterým 

je hlavní účastník projektu) a dalšími účastníky projektu, která vymezuje mj. konkrétní činnosti 

jednotlivých účastníků a související finanční náležitosti. Nedílnou součástí takové smlouvy musí být 

návrh způsobilých (uznatelných) výdajů na řešení projektu včetně objemu a podílu dotace určené pro 

jednotlivé účastníky vypočítané na základě jejich plánované činnosti. 

Účinná spolupráce - spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či 

technologií nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně 
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stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Za formy 

spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb. 

Malý a střední podnikatel (MSP) – podnik splňující podmínky v příloze č. I Nařízení Komise (EU) č. 

651/2014 ze dne 17. června 2014. 

Poloprovoz - výsledek „poloprovoz“ ověřil původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny 

autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ověření funkčnosti laboratorních postupů ve 

větších měřítcích, tj. v zkušebních či ověřovacích provozech, které slouží pro ověření vlastností, 

činností, poruchovosti a dalších sledovaných parametrů pro uvedení nového systému do provozu k 

maximálnímu nebo plánovanému výkonu. Poloprovoz musí být doprovázen alespoň návrhem nebo 

konstrukcí zařízení, které umožní zamýšlenou produkci ve větším množství (hromadná či sériová 

výroba). Podmínkou je novost a unikátnost návrhu – celého výrobního postupu (technologie) včetně 

strojního vybavení, doložitelnou celou technickou dokumentací výsledku. 

Poloprovozem není stávající nebo již funkční provoz, u kterého dochází k obměně, rozšíření nebo 

vylepšení (inovaci) pouze dílčích technologických nebo systémových prvků, včetně prvků ovládacích 

nebo řídících. 

Ověřená technologie - výsledek „ověřená technologie“ realizoval původní výsledky výzkumu, vývoje a 

inovací, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o obdobu 

poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována u výrobního postupu (technologie). Podmínkou je 

testování (ověření) technologie, podložené protokolem o ověření a bezprostředně navazujícím 

uplatnění ve výrobě, které je doloženo uzavřením smluvního vztahu. Ověřenou technologií lze např. 

označit výsledek, který je předmětem smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku 

(příjemcem nebo dalším účastníkem) a uživatelem výsledku. Podmínkou je technická dokumentace 

výsledku. 

Užitný vzor - výsledek „užitný vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly 

uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Užitným vzorem jsou technická řešení, 

která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Za 

užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem 

průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. 

Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., 

o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. Protože Úřad průmyslového vlastnictví 

nezkoumá, zda užitný vzor byl z hlediska novosti, unikátnosti řešení a tvůrčí úrovně způsobilý k 

ochraně je podmínkou, aby užitný vzor byl na základě technického řešení průmyslově využitelný, 

tj. zda může být opakovaně využíván v hospodářské činnosti (viz ustanovení § 5 zákona č. 478/1992 

Sb.). 

Průmyslový vzor - výsledek „průmyslový vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které 

byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Průmyslovým vzorem se rozumí 

vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů 

výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o designérská řešení, tj. o vizuálně vnímatelnou vlastnost 

výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo 

řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět, tj. průmyslově nebo řemeslně vyrobený 

předmět, včetně součástek určených k jeho sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, 

grafický symbol a typografický znak. Jedná se o výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 
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207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, 

průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 

Průmyslovým vzorem nejsou počítačové programy či samotné grafické návrhy bez spojení s konkrétním 

výrobkem. 

Prototyp - výsledek „prototyp“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny 

autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o funkční průmyslový výrobek, zhotovený jako 

jeden kus k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením nulté či sériové 

nebo hromadné výroby. Za takový výsledek může být považován pouze takový výrobek, jehož vývoj byl 

cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit 

aplikovaného VaVaI. Podmínkou je novost a unikátnost návrhu prototypu, která je doložitelná 

technickou dokumentací výsledku. 

Software - výsledek „software“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny 

autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy software vznikl prokazatelně 

v souvislosti s řešením výzkumné aktivity a jeho autorem je či jsou osoby podílející se u příjemce (nebo 

dalšího účastníka) na řešení výzkumné aktivity, a který může být využíván v souladu s licenčními 

podmínkami vlastníka a v souladu s § 16 zákona č. 130/202 Sb. 

Softwarem ve smyslu definice výsledku výzkumu a vývoje není software, který příjemce vytvořil pouze 

pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo další účastník, ani software, který je určen 

výhradně a pouze po potřeby poskytovatele. 

Certifikovaná metodika – realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny 

autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje 

metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo 

příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití 

v praxi. 

Funkční vzorek - Výsledek „Funkční vzorek“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly 

uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o obdobu prototypu, pouze s tím 

rozdílem, že za vývojem či výrobou funkčního vzorku bezprostředně nenásleduje nultá série či sériová 

nebo hromadná výroba. Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu jednoho unikátního přístroje 

nebo laboratorního zařízení nebo vytvoření vzorku biologického charakteru, nesoucího prokazatelně 

novou unikátní a zároveň hospodářsky významnou vlastnost. Za takový výsledek může být považován 

pouze takový výrobek, přístroj nebo vzorek biologického charakteru, jehož vývoj byl cílem řešení 

projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného 

VaVaI. Podmínkou je novost a unikátnost návrhu funkčního vzorku, která je doložitelná technickou 

nebo obdobnou dokumentací výsledku. 


