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Výtah z tiskové zprávy Českého statistického úřadu ze dne 7.11.2013 

Výdaje na výzkum a vývoj jsou nejvyšší od vzniku ČR 

V roce 2012 dosáhly celkové výdaje za provedený výz kum a vývoj (VaV) na území ČR výše 72,4 
mld. K č. V porovnání s Ma ďarskem jde o hodnotu tém ěř dvaapůlkrát a se Slovenskem dokonce 
šestkrát vyšší. Podíl t ěchto výdaj ů na HDP, tzv. intenzita VaV, dosáhl ve stejném roce  1,9 % 
a přibližuje se pr ůměru zemí Evropské unie. 

 
Nejvýznamnějším zdrojem financování VaV v ČR je od roku 2009 státní rozpočet. V roce 2012 bylo 
z domácích veřejných zdrojů alokováno na zde provedený VaV  26,6 mld. Kč. Největší část, 11,3 mld. 
Kč (42 %), směřovala do veřejných vysokých škol. Druhým největším příjemcem byla pracoviště 
Akademie věd ČR, která v roce 2012 obdržela ze státního rozpočtu na VaV 7,3 mld. Kč (27 %). Pětina 
celkových finančních prostředků z veřejných zdrojů ČR, tj. 5,3 mld. Kč byla určena na financování 
podnikatelského výzkumu.  
 
Ze soukromých domácích zdrojů bylo sice do VaV investováno celkem 26,3 mld, ale jen necelé 
procento (158 mil. Kč) z této částky směřovalo do vysokých škol. „Znepokojujícím zjištěním je tak 
přetrvávající nízký podíl podnikatelských zdrojů z ČR na financování VaV prováděného ve vládním a 
vysokoškolském sektoru. A to přesto, že by se dalo předpokládat, že především český vysokoškolský 
sektor s vysokým podílem technických věd a aplikovaného výzkumu má velký potenciál pro spolupráci 
s podniky,“ uvedl Martin Mana, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti 
ČSÚ. 
 
Český výzkum se stává závislým na zahrani čním financování   
Zahraniční veřejné zdroje zaznamenaly v posledních dvou letech ve financování VaV  výrazný nárůst. 
Zatímco v roce 2010 podpořil veřejný zahraniční sektor český výzkum 2,2 mld. Kč, v loňském roce se 
jednalo o částku 11,6 mld. Kč. .....  „Česká republika se tak zařadila mezi země jako je Irsko nebo Litva 
a Lotyšsko s výrazným vlivem zahraničních zdrojů na financování u nás prováděného výzkumu a 
vývoje,“ informoval Mana. 
 
Pro výzkum a vývoj je zásadní podnikatelský sektor  
Z celkových výdajů na VaV bylo 54 % (38,8 mld. Kč) využito v podnikatelském sektoru. Největší objem 
financí byl vynaložen v podnicích pod zahraniční kontrolou, v roce 2012 se tyto podniky podílely 52 % 
na celém podnikatelském sektoru. ..... 
 
Ve veřejném výzkumu roste význam vysokých škol 
V České republice je „veřejný“ výzkum, tj. VaV prováděný ve vládním a vysokoškolském sektoru, 
realizován především na veřejných vysokých školách a ve veřejných výzkumných institucích, jejichž 
zřizovatelem je Akademie věd ČR. V roce 2012 dosáhly celkové výdaje na veřejný VaV 33,2 mld. Kč, 
z toho na vysokoškolský sektor připadlo 19,9 mld. Kč (60 %). Na vysokoškolském výzkumu mají vysoké 
zastoupení, kromě převažujících technických a přírodních věd, také vědy lékařské a částečně i sociální 
a zemědělské. V případě lékařských věd hraje významnou roli zařazení fakultních nemocnic do 
vysokoškolského sektoru. 
..... 
Publikace „Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2012“ bude zveřejněna na webových 
stránkách Českého statistického úřadu 29. listopadu 2013. 
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