
Vyjádření kanceláře Rady VaVaI k výsledku R-software 

 
Dotaz: V metodice je uvedeno: 
 
Upozornění k výsledkům druhu R: Podmínkou pro zařazení takového výsledku do IS 
VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi 
autorem výsledku (tj. příjemcem event. dalším účastníkem) a uživatelem(-li) 
(realizátorem(-y)) výsledku tak, aby byl doložen ekonomický přínos výsledku R 
v minimální výši 1 mil. Kč. Tato podmínka je platná od 1. ledna 2011. 
 
 
1/ Ve smlouvě má být vyčíslen ekonomický přínos částkou 1 mil.? 
To znamená, že autor sepíše s uživatelem smlouvu o užívání software, v které 
má být uveden ekonomický přínos? To mi nedává smysl, protože v době poskytnutí 
licence a softwaru žádný skutečný ekonomický přínos není znám (lze určit pouze 
očekávaný; přínos software se může projevit až v delším časovém období). 
 
 
2/ Jakým způsobem má být zpětně doložen ekonomický přínos? (např. kdyby došlo 
ke kontrole) 
Předpokládám, že pak (např. po roce používání) bude nutné vystavit nějaké 
potvrzení o využití a ekonomickém přínosu. 
 
 
3/ Jak definovat ekonomický přínos? (=velice vágní pojem) Lze např. použít 
ustanovení agentury NAZV (eprinosy.cz viz níže) nebo musí být software na 
základě smlouvy prodán za 1 mil.? (ekonomický přínos, ale není cena) 
 
NAZV - eprinosy.cz 
a)   Ekonomické přínosy 
-   Zvýšení výnosů u organizace – tvůrce výsledku 
-   Zvýšení výnosů u uživatelů výsledku 
-   Zlepšení exportních příležitostí u uživatelů výsledku 
-   Snížení nákladovosti u uživatelů výsledku 
-   Nová pracovní místa u uživatelů výsledku 
 
Definice 
◦   Podstata přínosu 
◦   Kvantifikace – hodnota (v daných jednotkách) 
◦   Jednotka hodnoty – kvantifikace (tis. Kč, počet, %) 
◦   Typ přínosu (skutečný, očekávaný) 
 
 
b)   Další přínosy 
-   Přínosy v oblasti zdraví obyvatel 
-   Přínosy v oblasti životního prostředí 
-   Přínosy v oblasti zdraví a welfare zvířat 
-   Přínosy pro veřejnou správu 
-   Přínosy v oblasti sociální 
-   Přínosy pro poradenství a vzdělávání 
 
 
 
 
 
Definice 



◦   Podstata přínosu 
◦   Stupeň přínosu (malý, střední, významný) 
◦   Kvantifikace – hodnota 
◦   Jednotka hodnoty – kvantifikace (zvolte) 
◦   Typ přínosu (skutečný, očekávaný) 
c)   Jiné přínosy 
Uveďte tři vlastní definice přínosů 
◦   Podstata přínosu 
◦   Kvantifikace - hodnota 
◦   Jednotka hodnoty – kvantifikace 
◦   Typ přínosu (skutečný, očekávaný) 
 
 
 
Odpověď: K Vašemu dotazu Vám sděluji: 
 
1. Definici toho, co musí výsledek druhu R splňovat naleznete v platné 
Metodice hodnocení a Popisu údajů RIV 2011, které jsou zveřejněny na 
www.vyzkum.cz. Podmínka 1 mil. Kč platí až pro výsledky uplatněné po 1.1.2011. 
 
2. Ekonomickým přínosem je myšleno zhodnocení výsledku, tj. ekonomicky 
doložitelné údaje o jeho uplatnění, tj. např. "prodejní cena" výsledku jinému 
subjektu nebo lze přínos vyčíslit např. úsporou finančních prostředků 
uživatele výsledku, tj. finanční prostředky, které by byly jinak vynaloženy za 
nákup licence nebo za vlastní vývoj apod. 
 
3. Kontrola je možná 
    a/ na základě uzavřené smlouvy o využití výsledku 
    b/ doložením účetních dokladů a podkladů o ekonomického přínosu  
 
4. Příklady uvedených definic (NAZV) jsou obecné správné, ale v některých 
případech obtížně vyčíslitelné (např. přínos v oblasti zdraví obyvatel). 
 
 
V současné době je připravována aktualizace stávající platné Metodiky, která 
by měla i tuto otázku řešit. 
 
 

 
 
Otázka: Pokud tomu dobře rozumím, tak na software, který vznikl v rámci řešení 
projektu GAČR v roce 2009 (a bude do RIV poslán až letos) se tedy podmínka 
ekonomického přínosu vyšší než 1 mil. nevztahuje; tj. půjde o výsledky, které 
vzniknou v roce 2011 a dále. 
 
Odpověď: ANO 
 
 
 
Ing.Viera Hudečková, 
 
sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace oddělení Informačního systému 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
 


