
Název  Jednotka Sledované období  Definice Poznámka 

Indikátory povinné k naplnění – závazné se stanovenou cílovou hodnotou 

22501 Počet 

zavedených inovací 

inovace IoP – k datu podání 

zprávy 

ZoR – k datu 

ukončení etapy 

ZZoR – k datu 

skutečného plnění 

Indikátoru 

povinného 

k naplnění, 

nejpozději k datu 

plnění cílové 

hodnoty z podmínek  

ZoU – k datu podání 

zprávy   

Počet inovací zavedených do výroby/na trh - produktové, procesní, organizační 

či marketingové inovace. Inovací se rozumí implementace nového nebo 

signifikantně zlepšeného produktu/služby, procesu nebo nové organizační či 

marketingové metody, přičemž se musí jednat o produkty, procesy a metody, 

které jsou minimálně nové (či podstatně zlepšené) pro danou firmu. Inovace 

může vycházet z vlastních vývojových aktivit firmy, nebo může být převzata 

z jiné organizace (dle Oslo Manual OECD, dostupný na 

http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf). 

 

Indikátor se načítá 

kumulativně za celou 

dobu realizace projektu a 

v době udržitelnosti. 

Výchozí hodnota v žádosti 

bude vždy 0. 

Indikátory povinné k výběru – monitorovací bez stanovené cílové hodnoty 

21410 Tržby 

podpořených 

podniků v důsledku 

zavedené inovace 

mil. Kč/rok Poslední uzavřené 

účetní období 

Tržby z vlastních nových nebo inovovaných výrobků a služeb týkajících se 

předmětu projektu. Tím se myslí také organizační a marketingová inovace 

daného typu. Hodnota se vykazuje od data uvedení nového nebo inovovaného 

výrobku na trh, popř. od zavedení nového procesu výroby, a to až do doby 

ukončení monitorovacího období projektu. Počáteční hodnota je vždy 0. 
 

Cílová hodnota, pokud 

bude systémem 

vyžadována, je vždy 0. 

20400 Počet nových 

výzkumných 

pracovníků v 

FTE (full time 

equivalent – 

ekvivalent 

IoP – k datu podání 

zprávy 

Hodnota daného indikátoru je měřená jako počet všech nově vytvořených 

pracovních míst obsazených výzkumnými pracovníky přepočítaných na FTE.  

Definice zaměstnanců VaV 

Cílová hodnota, pokud 

bude systémem 

vyžadována, je vždy 0. 



podporovaných 

subjektech 

 

jednoho 

pracovníka 

na plný 

úvazek) 

 

ZoR/ZZoR – k datu 

ukončení 

etapy/projektu 

ZoU – k datu podání 

zprávy   

Zaměstnance ve VaV tvoří výzkumní pracovníci, kteří provádějí přímo výzkum 

a vývoj, a dále pomocní, techničtí, administrativní a jiní pracovníci pracující na 

pracovištích výzkumu a vývoje v jednotlivých zpravodajských jednotkách. Mezi 

zaměstnance VaV patří i ti zaměstnanci, kteří obstarávají přímé služby k 

výzkumným a vývojovým činnostem, jako např. manažeři VaV, administrativní 

úředníci, sekretářky apod. 

Zaměstnanci VaV se dělí podle pracovní činnosti (zaměstnání) na: 

Výzkumné pracovníky zabývají se koncepcí nebo tvorbou nových znalostí, 

výrobků, procesů, metod a systémů, nebo takové projekty řídí. Výzkumní 

pracovníci tvoří nejdůležitější skupinu zaměstnanců VaV – tvoří pilíř 

vědeckovýzkumných aktivit.  

Pozn. Jde převážně o zaměstnance zařazené do hlavní třídy 2 (Vědečtí a 

odborní duševní pracovníci) a podskupiny 1237 (Vedoucí pracovníci 

výzkumných a vývojových útvarů) platné klasifikace zaměstnání - rozšířené 

(dále jen KZAM-R). 

Technické a ekvivalentní pracovníky, kteří se účastní výzkumu a vývoje 

uskutečňováním vědeckých a technických úkolů, aplikováním konceptů a 

provozních metod, a to obvykle za dohledu výzkumných pracovníků. 

Pozn. Jde převážně o zaměstnance zařazené do třídy 31 (Technici ve 

fyzikálních, technických a příbuzných oborech) a třídy 32 (Techničtí pracovníci 

v biologii, zdravotničtí a zemědělští pracovníci a pracovníci v příbuzných 

oborech) KZAM-R. 

Ostatní pracovníky ve výzkumu a vývoji, kteří se podílejí na výzkumných a 

vývojových činnostech nebo jsou začleněni do takových prací (řemeslníci, 

sekretářky a úředníci). Jsou zde zahrnuti i manažeři a administrativní 

pracovníci, jejichž činnosti jsou přímou službou výzkumu a vývoji. 

Indikátor se načítá 

kumulativně za celou 

dobu realizace projektu a 

v době udržitelnosti. 



Pozn. Kategorie zaměstnanci zahrnuje všechny osoby patnáctileté a starší, 

placené v zaměstnání. Formální vazbou k zaměstnání se rozumí především 

pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.  

20702 Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst, 

zaměstnanci VaV – 

ženy 

 

FTE (full time 

equivalent – 

ekvivalent 

jednoho 

pracovníka 

na plný 

úvazek) 

 

IoP – k datu podání 

zprávy 

ZoR/ZZoR – k datu 

ukončení 

etapy/projektu 

ZoU – k datu podání 

zprávy   

Počet nově vytvořených pracovních míst (FTE) pro ženy v oblasti VaV 

generovaných programem. Hodnota daného indikátoru je měřená jako součet 

všech nově vytvořených FTE pracovních míst pro ženy v oblasti VaV, tj. dána 

součtem FTE úvazků všech žen – zaměstnankyň VaV v podpořeném projektu. 

Cílová hodnota, pokud 

bude systémem 

vyžadována, je vždy 0. 

Indikátor se načítá 

kumulativně za celou 

dobu realizace projektu a 

v době udržitelnosti. 

20000 Počet 

podniků 

spolupracujících s 

výzkumnými 

institucemi 

 

podniky IoP – k datu podání 

zprávy 

ZoR/ZZoR – k datu 

ukončení 

etapy/projektu 

ZoU – k datu podání 

zprávy   

Počet firem, které spolupracují s výzkumnou institucí na projektech v oblasti 

V&V. Alespoň jeden podnik a jedna výzkumná instituce se musí účastnit 

realizovaného projektu. Spolupráce musí trvat alespoň po dobu trvání 

projektu. 

 

Cílová hodnota, pokud 

bude systémem 

vyžadována, je vždy 0. 

Indikátor se načítá 

kumulativně za celou 

dobu realizace projektu a 

v době udržitelnosti. 

 

 

21200 Počet 

podniků, které 

dostávají podporu 

pro účely uvádění 

nových výrobků na 

trh 

podniky IoP – k datu podání 

zprávy 

ZoR/ZZoR – k datu 

ukončení 

etapy/projektu 

Počet podpořených firem, které uvedly na trh nový produkt. Produkt je na 

trhu nový, pokud na trhu neexistují žádné jiné produkty, které nabízí 

identickou funkci nebo technologii, kterou produkt používá. Produkt je 

zásadně odlišný od technologie již existujících produktů. Produkty mohou být 

hmotného nebo nehmotného charakteru. Projekty, které neměly za cíl nový 

Cílová hodnota, pokud 

bude systémem 

vyžadována, je vždy 0. 

 

 



ZoU – k datu podání 

zprávy   

produkt výroby, se nezapočítávají do tohoto indikátoru. Pokud podnik uvede 

na trh více jak jeden produkt, započítává se pouze jednou. 

 

Žadatel dle svého podnikatelského záměru zvolí, zda je podnikem, který 

dostává podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh nebo zda zavádí 

výrobky nové pro podnik. K relevantnímu indikátoru napíše hodnotu „1“ u 

druhého hodnotu „0“. Jde o indikátory: „Počet podniků, které dostávají 

podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh“ a „Počet podniků, které 

dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik“. 

 

 

V době udržitelnosti 

projektu bude hodnota 

neměnná (tj. vždy 1 nebo 

0). 

21301 Počet 

podniků, které 

dostávají podporu 

pro účely zavádění 

výrobků nových pro 

podnik 

 

podniky IoP – k datu podání 

zprávy 

ZoR/ZZoR – k datu 

ukončení 

etapy/projektu 

ZoU – k datu podání 

zprávy   

Počet podpořených firem, které zavedly nové produkty. Produkt je pro 

organizaci nový, jestliže tato organizace ještě nepoužívala výrobek s identickou 

funkcionalitou, nebo je jeho výrobní technologie významně odlišná od 

technologie již vyráběných produktů. Produkty mohou být hmotného nebo 

nehmotného charakteru. 

 

Žadatel dle svého podnikatelského záměru zvolí, zda je podnikem, který 

dostává podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh nebo zda zavádí 

výrobky nové pro podnik. K relevantnímu indikátoru napíše hodnotu „1“ u 

druhého hodnotu „0“. Jde o indikátory: „Počet podniků, které dostávají 

podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh“ a „Počet podniků, které 

dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik“.   

 

 

 

Cílová hodnota, pokud 

bude systémem 

vyžadována, je vždy 0. 

 

V době udržitelnosti 

projektu bude hodnota 

neměnná (tj. vždy 1 nebo 

0). 

 


