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Výzkumné pozadí

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR funguje od roku 2001. Kromě 
návrhů legislativy se zabývá také tématy jako je export, inovace, financování či 

vzdělávání. 

Ve spolupráci se svými partnery AMSP ČR průběžně realizuje projekty cílené 
na aktuální otázky ve své oblasti působení, podporované výzkumy trhu. Jejich účelem 

je získání obrazu o dané problematice a možnost další práce s těmito výstupy. 

Cílem projektu bylo zjištění jak MSP přistupují k výzkumu a vývoji a jak pro spolupráci 
s výzkumnou sférou vyžívají národní a evropské zdroje.



3

Metodika

Metoda
výzkumu

CATI telefonické dotazování

Cílová
skupina

Majitelé, jednatelé, nebo ředitelé malých a středních podniků 
od 5 do 250 zaměstnanců

Velikost
vzorku

500 firem

Výzkumný
nástroj

Strukturovaný dotazník v délce 10 minut

Sběr dat 17. 8 – 1. 9. 2017 

Ipsos pro AMSP: Dotace
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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ



5 Ipsos pro AMSP: Dotace

12 % firem spolupracuje s výzkumem a dalších 9 % má podobnou 
spolupráci v plánu.  Nejčastěji spolupracují s univerzitami.

54%

29%

8%

44%

Univerzity

Výzkumná centra

Akademie věd

Jiné

5 % malých a středních firem spolupracuje s 
výzkumem v konsorciu společně s dalšími 

firmami.

7 % malých a středních firem spolupracuje s 
výzkumem samostatně.

79 % malých a středních firem 

nespolupracuje s výzkumem a ani to 

nemá v plánu.

9 % malých a středních firem nespolupracuje
s výzkumem, ale má to v plánu.

Instituce, se kterými firmy 
spolupracují na výzkumu

S výzkumem nejčastěji 
spolupracují firmy s 100-250 
zaměstnanci. Tyto firmy také 
častěji žádají o dotace, a to 

opakovaně. 

Q15. Spolupracuje Vaše firma s výzkumem? Q16. S kým na výzkumu spolupracujete? 
Báze: N=500, Spolupracují s výzkumem N=59
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8

39

49
88 % - Pozitivní
T2B = Pozitivní + Spíše pozitivní
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Mezi firmami, které spolupracují s výzkumnými institucemi, 
převažují pozitivní zkušenosti.

Zkušenost s výzkumem

 Pozitivní zkušenost

 Spíše pozitivní zkušenost

 Spíše negativní zkušenost

 Negativní zkušenost

12 % - Negativní
B2B = Spíše negativní + Negativní

Nejvíce pozitivních zkušeností 
mají firmy spolupracující 

s výzkumnými centry (94 %) 
a Akademií věd (100 %). 

U spolupráce s univerzitami 
je pozitivní zkušenost 88 %. 

Q17. Jaké máte s výzkumem zkušenosti? 
Báze: Spolupracují s výzkumem N=59
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Hlavním negativem spolupráce s výzkumem je riziko neúspěchu a 
finanční náročnost spolupráce.

Finanční náročnost 20 %

Vzdálenost od Praxe 7 %

Zdlouhavé 20 %

Nevím 13 %

Možnost odcizení 
výsledků 10 %

Riziko neúspěchu, 
zbytečné investice 23 %

Jiné 27 %

„Problematické financování, velké 
riziko odcizení výsledku z 

výzkumu.“

„Výzkum není prakticky 
orientovaný, jelikož není schopen 

reagovat na praktické 
požadavky...“

„Potíže s financováním, 
nedostatek kvalifikovaných lidí.“

Legislativa 7 %

Hlavní negativa výzkumu Ukázky odpovědí

„Je to dráhé a výsledek je nejistý.“

„Možnost prozrazení obchodního 
tajemství, převytíženost 
výzkumných pracovišť, 

nemožnost získat mladé vědce do 
firmy.“

Q18. Jaká jsou podle Vás hlavní negativa výzkumu?
Báze: Spolupracují s výzkumem a mají s ním spíše pozitivní, spíše negativní a negativní zkušenosti N=30

Nic 7 %
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Čtyři firmy z deseti žádaly o dotace na svůj rozvoj.

Q2. Žádali jste ve Vaší firmě již někdy o dotaci či grant? 
Báze: N=500, 5-24 zam. N= 331, 25-49 zam. N= 88, 50-250 zam. N=81, Ano, pravidelně N=60, Ano, pokud k tomu mám konkrétní důvod N=153, Ne N=287

39 % malých a středních firem žádalo o dotaci či grant alespoň jednou
22 % malých a středních firem žádá o dotaci či grant opakovaně

17 % malých a středních firem žádalo o dotaci či grant jednou

61 % malých a středních firem nežádalo o dotaci či grant nikdy

Počet zaměstnanců Sledujete vypisování vhodných dotačních titulů?

5-24 zam. 25-49 zam. 50-250 zam. Ano, pravidelně
Ano, pokud 

k tomu mám 
konkrétní důvod
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Ano, 
opakovaně

9 % 19 % 32 % 60 % 32 % 8 %

Ano, jednou 27 % 36 % 25 % 12 % 28 % 13 %

Ne 64 % 44 % 43 % 28 % 40 % 79 %

Třídění podle velikosti firmy a sledování dotačních titulů
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Nejvíce jsou k čerpání dotací využívány evropské fondy a vládní 
zdroje.

Q3. O jakou dotaci šlo?
Báze: Žádali už někdy o dotaci N=194

Druh dotace

61%

10%

9%

6%

1%

13%

Z evropských fondů

Vládní dotace

Regionální fondy či dotace

Garance, úvěry od ČMZRB
(Českomoravská záruční a

rozvojová

Investiční pobídky

Jiné

Výrobní firmy signifikantně 
méně žádají o regionální dotace 
než firmy ze sektoru obchod či 

služby. 

Nejčastěji si firmy nechávají 
vypracovat od profesionálů 
žádosti o evropské dotace 

(z evropských fondů).
Naopak žádosti o vládní dotace 

zpracovávají firmy častěji 
samostatně.
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Třetina firem by bez dotace nešla do investice na rozvoj, dalších 16%
by bez dotace šla do investice později.

Q7. O jaký druh investice konkrétně šlo? Q6. Nakolik pro vás byla dotace rozhodující pro uskutečnění investice?
Báze: Žádali už někdy o dotaci N= 194 

29%

27%

10%

7%

7%

3%

2%

1%

14%

Do rozšiřování firmy

Do vzdělávání zaměstnanců

Do vývoje a inovací

Do ekologie a energetiky

Do nákupu materiálního vybavení

Do nového nápadu\ příležitosti

Do výzkumu

Do ICT projektů

Jiné

Druh investice, na kterou byla žádána dotace

Firmy podnikající v sektoru výroba 
investují signifikantně méně do 

vzdělávání zaměstnanců než 
ostatní. 

34 % malých a středních firem by 

bez dotace do investice nešlo.

16 % malých a středních firem by 
bez dotace šlo do investice později.

50 % malých a středních firem by 

do investice šlo i bez dotace.

Důležitost dotace



Pro 13 % malých a středních firem byla investice 
zásadní pro udržení konkurenceschopnosti firmy.

Pro 27 % malých a středních firem byla investice 

zásadní pro rozvoj firmy.

Pro 4 % malých a středních firem byla investice 
zásadní pro zachování firmy.

Pro 48 % malých a středních firem měla investice za 

cíl posunout firmu dál.

Účel investice kvůli níž se žádalo o dotaci
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Pro polovinu firem je dotace klíčovou pro jejich další rozvoj.

Q8. Jaký byl účel investice, kvůli které jste si žádali o dotaci či grant? 
Báze: Žádali už někdy o dotaci N= 194

Pozn.: Procenta jsou zaokrouhlena na celá čísla, součet z tohoto důvodu není 100.



Na Příkopě 22, Slovanský dům, 110 00 Praha 1

www.ipsos.cz www.ipsos.com
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Struktura vzorku
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3%

0%

3%

4%

0%

19%

23%

7%

10%

4%

1%

1%

3%

1%

0%

1%

2%

1%

0%

18%

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Těžba a dobývání

Zpracovatelský průmysl

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

Zásobování vodou a související činnosti

Stavebnictví

Velkoobchod a maloobchod

Doprava a skladování

Ubytování, stravování a pohostinství

Informační a komunikační činnost

Peněžnictví a pojišťovníctví

Činnosti v oblasti nemovitostí

Profesní, vědecké a technické činnosti

Administrativní a podpůrné činnosti

Veřejná správa a obrana

Vzdělávání

Zdravotní a sociální péče

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů

Ostatní činnosti

ID1. V jakém oboru Vaše firma podniká? ID2. Jaký obrat měla Vaše společnost/firma v loňském roce (za poslední roční účetní období)?
Báze: N=500

Obor podnikání firmy

13%

11%

38%

8%

9%

3%

1%

4%

14%

Do 4,9 mil. Kč

5 - 9,9 mil. Kč

10 - 59,9 mil. Kč

60 - 99,9 mil. Kč

100 - 299 mil. Kč

300 - 499 mil. Kč

500 - 999 mil. Kč

1. mld Kč a více

Nevím

Obrat firmy v loňském roce

66%

18%

16%

5 - 24

25 - 49

50-250

Počet zaměstnanců


