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Úvod

Význam inovací pro Evropu je zjevný. Evropská unie je potřebuje, aby posílila svou 
celosvětovou konkurenceschopnost, zužitkovala svou znalostní základnu, zlepšila své 
hospodářské postavení a vypořádala se se závažnými společenskými výzvami 21. století. 

Iniciativa Unie inovací je k dnešnímu dni nejvýznamnějším a nejkonkrétnějším pokusem 
o integrovanou evropskou inovační politiku. Její úspěch závisí na velmi dobře koordinované 
spolupráci na obecní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovni za maximálního zapojení 
všech příslušných subjektů.

Prvořadý význam mají snahy o povzbuzení k inovacím prostřednictvím dokončení jednotného 
trhu a rovněž důrazná politika v oblasti průmyslu a obchodu, jež věnuje pozornost 
zabezpečení dodávek surovin.  

Vzhledem k zapojení všech partnerů a jejich nadšení lze očekávat, že námětů k zamyšlení 
bude dost. Tento pracovní dokument je podnětem k tvorbě společných inovací.

Pravomoce občanům – inovace soustředěné na člověka

I když Unie inovací hledá řešení velkých společenských výzev, z dokumentu však není jasné, 
jakým způsobem budou občané do inovací přímo zapojeni. Potřebám občanů by se měla při 
podporování inovací věnovat největší pozornost a občané by měli mít možnost se zapojit jako 
spolutvůrci. 

Komise zcela správně uznala, že v oblastech vzdělání a výzkumu a inovací stále více chybí 
dostatečné dovednosti. Veřejný a soukromý sektor by měly investovat do odstranění 
nedostatků ve znalostech prostřednictvím podporování projektů, jako je projekt inovativní 
společnosti „vzdělávání pro tvořivost / od vzdělání k inovacím“, za použití přístupu „zdola 
nahoru“. Evropské hospodářství by mělo být znalostním společenstvím. 

Sociální inovace: 

Unie inovací musí zlepšit zužitkovávání výsledků evropského výzkumu – nejen pokud jde 
o výsledky v oblasti technologií nebo v podnikání, ale i v sociální oblasti. Protože Evropa 
stojí před závažnými společenskými výzvami, Evropská komise na nich zcela oprávněně 
zakládá své představy. Tyto velké výzvy vyžadují jak technické, tak sociální inovace; nelze je 
nahlížet odděleně, měly by být využívány souběžně. Sociální inovace by měly mít užitek ze 
všech podpůrných opatření zaměřených na inovace obecně. 

Úmysl Evropské komise spustit do roku 2011 evropský pilotní projekt v oblasti sociálních 
inovací (závazek Unie inovací č. 7) je velmi vítán. Nicméně ojedinělý pilotní projekt 
nestačí. Sociální inovace, počínaje pilotním projektem týkajícím se zdravého stárnutí, by měly 
být zařazovány – je-li to vhodné – do inovačních partnerství. 
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Zvláštní inovace mají mnoho aspektů, například inovace podněcované veřejným sektorem a 
sociální inovace přijímané v sociálních a řídících postupech. Mimořádnou pozornost je třeba 
věnovat podpoře inovací postupů a řízení (např. energetické úspory nebo pracovní postupy). 

Zmírňování roztříštěnosti politiky a financování: 

Ve sdělení o Unii inovací se uznává, že se celý systém výzkumných a inovačních programů 
EU stal příliš složitý. Komise proto vyzývá ke zjednodušení. Jedním ze způsobů, jak jej 
dosáhnout – zvláště u malých a středních podniků – by mohlo být zavedení jednotného 
kontaktního místa. Bylo by tak vytvořeno jedno místo (pro poskytování služeb), kde by
mohly malé a střední podniky, výzkumní pracovníci, univerzity, výzkumná střediska, regiony, 
podniky atd. podávat žádosti o evropské, vnitrostátní a místní financování výzkumu a inovací. 
Toto jednotné kontaktní místo by mohlo zároveň poskytovat služby jako seznámení různých 
aktérů s budoucími evropskými inovačními partnerstvími.

Evropa potřebuje nový přístup k financování inovací, aby se finanční prostředky dostaly 
k dynamickým a inovativním malým firmám a pomohly jim v růstu. Je zapotřebí nových 
partnerství, která by sdílela rizika a rovněž zlepšovala možnosti sloučení finančních 
prostředků z dostupných nástrojů, v případě potřeby i na nadnárodní úrovni. K podpoře 
sociálních inovací je dále zapotřebí financování na úrovni Evropské unie.

Zadávání veřejných zakázek:

Jak Komise přiznala ve svém sdělení o Unii inovací, veřejné zakázky tvoří 17 % 
HDP Evropské unie, takže mohou představovat významný nástroj pro vytvoření ovzduší 
přátelského k inovacím (závazek Unie inovací č. 19). V současné době je i přes různé pobídky
jen málo veřejných zakázek zaměřeno na inovativní produkty a služby, a to včetně veřejných 
zakázek zadávaných v předobchodní fázi. Otázka zní: jak lze tyto veřejné zakázky podpořit? 
Uložením povinnosti vládám nebo stanovením (závazných) cílů? Jaké ponaučení si můžeme 
vzít z příkladů, které nám nabízejí například Nizozemsko nebo Spojené státy?

Duševní vlastnictví – patent Společenství a soudní pravomoc pro evropské patenty

K nejdůležitějším rámcovým podmínkám pro inovace patří pevný a vyvážený systém práv
duševního vlastnictví. Proto musí je třeba pro Evropskou unii v oblasti duševního vlastnictví 
vypracovat komplexní strategii. 

Je nepřijatelné, že náklady na patent v Evropě mohou být desetinásobně vyšší než náklady na 
tentýž patent v USA nebo v Japonsku. O sjednocení vnitrostátních patentových systémů 
v Evropě se vedou diskuse již od konce 60. let 20. stolení, třebaže nejsou příliš úspěšné.

Úmyslu Komise zavést patent Společenství (závazek Unie inovací č. 14) se dostává značné 
podpory. Požaduje se, aby členské státy roku 2011 představily dohodu a vyvarovaly se 
možného užití postupu posílené spolupráce mezi členskými státy, které by k tomu byly 
ochotny. Patentové právo je příliš důležité, než aby mělo být v rámci jednotného trhu inovací 
roztříštěno. 
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Současně se zavedením patentu Společenství by mělo být bez dalších průtahů rozhodnuto také 
o jednotné soudní pravomoci pro evropské patenty. 

Je zapotřebí celoevropská činnost a trh pro obchodování s duševním vlastnictvím a jeho 
sdílení, včetně usnadnění přístupu k nevyužitému duševnímu vlastnictví.

Ukazatele:

Pro zhodnocení provádění Unie inovací a pro sledování vývoje v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací v členských státech je důležité mít k dispozici dobře vytvořené ukazatele inovací. 
Jako příklad by mohla posloužit iniciativa měření STAR, která probíhá ve Spojených státech 
amerických. Nebo by mohla být využita jako vodítko, aby se usnadnilo určování možných 
ukazatelů, které co nejlépe odrážejí intenzitu výzkumu, vývoje a inovací. Ukazatel se musí 
soustředit na vstup a dopad a současně musí zajistit mezinárodní srovnatelnost. 

Evropská inovační partnerství (EIP):

V Unii inovací se zavádějí evropská inovační partnerství (závazky Unie inovací č. 20 a 21). 
Evropská inovační partnerství představují nové inovativní pojetí, jehož cílem je vytvořit 
součinnost mezi stávajícími a budoucími evropskými iniciativami a iniciativami členských 
států v oblasti inovací a rovněž maximalizovat a uspíšit jejich výsledky a přínosy pro 
evropskou společnost. 

Evropská inovační partnerství se nesmějí zmiňovat o nových programech, ale musí sloužit 
jako nástroj stability, jež bude vytvořen stanovením minimálních kritérií v oblasti výzkumu a 
vývoje. Přidaná hodnota evropských inovačních partnerství ve srovnání se společnými 
technologickými iniciativami, společnými platformami, evropskými technologickými 
platformami, Evropským výzkumným prostorem, Evropským inovačním a technologickým 
institutem a iniciativou rozhodujících trhů spočívá v tom, že se nejedná o další výzkumný či 
inovační program, o nýbrž nástroj ke koordinaci stávajících programů, a tudíž k odstraňování 
nynějšího roztříštění. Aby byla evropská inovační partnerství úspěšná, měla by stanovovat 
ambiciózní, ale proveditelné cíle, jež budou inspirovat občany i podniky. Podnětnými, 
ambiciózními cíli by například mohlo být:

 bydlení neutrální z hlediska CO2 do roku 2020
 50% snížení CO2 v dopravě do roku 2016
 žádné další skládky do roku 2020
 průměrná délka života v Evropské unii dosahující 80 let
 95% rekuperace vzácných zemin do roku 2025.

První pilotní partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, které Evropský parlament 
vřele vítá, stanoví takový jednoznačný cíl: 

 prodloužení průměrné délky zdravého života o dva roky.

Posílení úlohy malých a středních podniků:
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Malé a střední podniky mají pro úspěch inovací velký význam. Unie inovací uznává, že malé 
a střední podniky mohou přispět velkým a významným dílem. Pro posílení úlohy malých a 
středních podniků je třeba zajistit dostatečný přístup ke kapitálu (závazky Unie inovací č. 11 
a 12) a snížit administrativní zátěž.

Větší zaměření na regiony:

Regiony jsou nepostradatelné při podpoře místních hospodářských činností, protože poskytují 
infrastrukturu pro výzkum, energetiku a mobilitu. Důležitost regionů nelze ani dostatečně 
zdůraznit. Musí proto hrát v evropských inovačních partnerstvích aktivní a rozhodující úlohu.


