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Úvod 
Věda, výzkum a vývoj patří mezi základní předpoklady pro existenci a vývoj 

lidstva. Z ekonomického hlediska chápeme vědu hlavně jako soubor institucí, které při 

správném způsobu řízení jsou schopny přinášet nové poznatky potřebné jak pro 

současný, tak budoucí život lidstva. Věda, výzkum a vývoj se v současné historické 

etapě vyznačují většinou neobyčejně vysokou náročností jak na materiální zdroje, tak 

i na kvalitu lidského potenciálu, tj. vědeckých a dalších pracovníků.1 

Rozčleníme-li národní hospodářství dle kritéria odvětví a sektorů, patří věda, 

výzkum a vývoj do odvětví služeb a sektoru kvintárního. Podle kritéria způsobu 

financování produkce a spotřeby statků patří věda, výzkum a vývoj do neziskového 

(netržního) sektoru národního hospodářství. V tomto sektoru neplatí zákony trhu, ale 

zákony veřejné ekonomie. Dle kritéria vlastnictví se uplatňuje ve vědě, výzkumu 

a vývoji veřejné vlastnictví, kde vlastníkem je veřejnost. 

Věda, výzkum a vývoj je veřejný statek. Slouží k uspokojování potřeby 

poznávání a využívání poznatků, k růstu blahobytu a ke zvyšování kvality života. Vědu, 

výzkum a vývoj řadíme z hlediska členění veřejného sektoru podle kritéria potřeb do 

bloku poznání a informací, kam patří rovněž informační systémy a masmédia. Tento 

blok má zajistit produkci statků, které jsou finančně velmi náročné a rizikové. 

Dominantní postavení v tomto bloku má veřejný sektor. Do produkce a spotřeby statků 

intervenuje veřejný sektor zejména cestou veřejných financí. Veřejný sektor zajišťuje 

rozložení rizika a nákladů na celou společnost, což je spravedlivé, protože všichni mají 

stejný užitek z těchto služeb.2 

Cílem diplomové práce je zhodnotit činnost a financování výzkumu a vývoje 

(VaV) v ČR, se zaměřením na celkové výdaje na VaV a výdaje na VaV financované 

z veřejných zdrojů. Ukazatel celkových výdajů na výzkum a vývoj zahrnuje výdaje na 

tuto oblast, realizované na území daného státu v daném období. Není přitom rozlišován 

zdroj financování, ani jeho účel. Pro zhodnocení financování výzkumu a vývoje v ČR 

jsou použity údaje od roku 1995 do roku 2006.  

V diplomové práci jsou ověřovány tři hypotézy. První hypotéza tvrdí, že do roku 

2010 celkové výdaje na výzkum a vývoj v České republice nedosáhnou 3 % HDP. 

Druhá hypotéza tvrdí, že do roku 2010 výdaje na výzkum a vývoj financované 

z veřejných zdrojů v České republice nedosáhnou 1 % HDP. Třetí hypotéza tvrdí, že 
                                                
1 Blíže viz PILNÝ, J. Ekonomika veřejného sektoru. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 126. 
2 Blíže viz HALÁSKOVÁ, M. a kol. Veřejná ekonomika a správa B. Ostrava: VŠB-TU, Ekf, 2006. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 2 

úspěšnost přijetí grantových projektů v rámci Grantové agentury ČR a Grantové 

agentury Akademie věd ČR je nižší než 60 %. 

Při zpracování diplomové práce jsou použity metody - analýza, syntéza, 

komparace, časových řad a matematická metoda – extrapolace. 

Diplomová práce obsahuje celkem čtyři kapitoly. První kapitola je teoretická. 

Druhá, třetí a čtvrtá kapitola jsou praktické.  

První kapitola charakterizuje vědu, výzkum a vývoj v ČR. Definuje vědu, 

výzkum a vývoj, popisuje Národní politiku výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 - 2008, 

Národní program výzkumu II, legislativní a institucionální zabezpečení výzkumu 

a vývoje, financování výzkumu a vývoje a informační systém výzkumu a vývoje. Druhá 

kapitola se zabývá financováním výzkumu a vývoje v ČR a EU. Analyzuje výdaje na 

výzkum a vývoj v ČR, EU, USA a Japonsku. Dále kapitola hodnotí možnost splnění 

cílů Lisabonské strategie v oblasti výdajů na výzkum a vývoj v ČR a EU v roce 2010. 

Ve třetí kapitole je pozornost věnována dvěma institucím, a to Grantové agentuře ČR 

a Grantové agentuře Akademie věd ČR, které jsou srovnány z několika hledisek. 

Zhodnocení činnosti a financování výzkumu a vývoje v ČR je součástí čtvrté kapitoly. 

Informace potřebné pro vypracování diplomové práce jsou čerpány z odborné 

literatury z oblasti vědy, výzkumu a vývoje ČR a zahraničí, výzkumných studií, 

legislativy a aktuálních internetových zdrojů. 
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1 Charakteristika vědy, výzkumu a vývoje v ČR 

1.1 Základní pojmy a definice 

Zatímco definice výzkumu a vývoje může být převzata například ze zákona 

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje); ve znění 

pozdějších předpisů, s definicí vědy jde o podstatně složitější záležitost. 

Výzkumem a vývojem je systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání 

nových znalostí nebo jejich využití. 

 

Výzkum 
Dále se rozlišuje výzkum, kterým je systematická tvůrčí práce rozšiřující 

poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami, které umožňují 

potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků, prováděná jako: 

• základní výzkum; 

• aplikovaný výzkum. 

Základním výzkumem jsou experimentální nebo teoretické práce, které jsou 

prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení 

jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků. 

Aplikovaným výzkumem jsou experimentální nebo teoretické práce, které jsou 

prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi; ta 

část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají 

v nových výrobcích, technologiích a službách, se označuje jako průmyslový výzkum. 

 

Vývoj 
Vývojem se rozumí systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných 

námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo 

k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení 

a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.3 

 

                                                
3 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů; ve znění pozdějších předpisů. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 4 

Věda 

Definovat vědu pomocí jednoho literárního pramene je nedostatečné. Důvodem 

je skutečnost, že pojem vědy zahrnuje velké množství oborů a disciplín, které se od sebe 

výrazně liší jak předmětem svého zkoumání, tak svou metodologií. Jestliže se přesto 

hovoří o obecném pojmu vědy, znamená to, že musí existovat některé základní znaky, 

které jsou ovšem těmto různým oborům společné a z kterých musí vycházet obecná 

definice vědy. 

Nejčastěji se hovoří o nutnosti najít alespoň tři základní společné znaky, které 

jsou šířeji definovány v následujících třech výrocích: 

1. Věda je zvláštní činnost duševního i fyzického rázu, která se vyznačuje 

vědeckou metodologií, racionálností a úsilím o aplikovatelnost výsledků 

v praxi. 

2. Věda podává odůvodněný systém výpovědí, který se skládá z vědeckých 

explanací4, predikcí a verifikací, a to takový systém výpovědí, který je 

časově proměnný s narůstající úrovní poznání. 

3. Věda je sociální jev, jehož prostřednictvím získává společnost (člověk) 

kontrolu nad okolím i sebou samým. 

Zjednodušeně lze výše uvedené tři výroky shrnout v následující definici vědy: 

„Věda je zvláštní lidská aktivita, která představuje v moderní společnosti sociální jev 

a která se zaměřuje na produkci poznatků, které umožňují společnosti zvýšit kontrolu 

nad okolím a nad sebou“.5 

Další definice vědy se pokouší shrnout různé pohledy na vědu tím, že ji 

charakterizují jako:6 

§ formu společenského vědomí; 

§ adekvátní odraz světa ve vědomí; 

§ část duchovní kultury; 

§ souhrn poznatků o světě; 

§ metodu; 

§ jeden ze způsobů získávání vědomí; 

 

                                                
4 Explanace je metoda zaměřená na logickou rekonstrukci vysvětlení nějakého jevu nebo procesu. Blíže 
viz REKTOŘÍK, J. Ekonomika veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 156. 
5 Blíže viz REKTOŘÍK, J. Ekonomika veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 155 -
156. 
6 Blíže viz REKTOŘÍK, J. Ekonomika veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 156. 
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§ instituci;7 

§ výrobní faktor.8 

 

1.2 Národní politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 – 2008 

Přehled základních předpisů pro oblast výzkumu a vývoje v ČR obsahuje 

příloha č. 1. Vláda každého státu si musí být dobře vědoma velkého významu vědy pro 

ekonomicko sociální rozvoj společnosti, a proto dlouhodobě koncipovat příslušnou 

vědní politiku státu. V současnosti formuluje vztah ČR k výzkumu a vývoji Národní 

politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 – 2008. 

Politika vyjadřuje zásady vlády pro oblast VaV, ze kterých vychází státní správa 

při realizaci opatření týkajících se této oblasti. Je určena útvarům ministerstev a jiných 

správních orgánů i jejich pracovníkům jako východisko pro přípravu resortních 

koncepcí VaV a pro postupné naplňování jednotlivých cílů a podporu priorit těchto 

koncepcí. Zároveň poskytuje institucím, organizacím a pracovníkům VaV rámcovou 

informaci pro strategické rozhodování nebo vypracování a následnou realizaci jejich 

záměrů v badatelské činnosti nebo v dalších oblastech, které s VaV souvisejí. Národní 

politika slouží rovněž jako výchozí podklad pro přípravu regionálních koncepcí VaV. 

Národní politika využívá analýzy hodnocení plnění národní politiky z roku 2000, 

dopadu VaV na konkurenceschopnost a přehledu hodnocení VaV v ČR v zahraničních 

dokumentech. Tyto aspekty byly detailně popsány v dokumentu Analýza dosavadního 

vývoje a stavu VaV v ČR a jejich srovnání se zahraničím. Z tohoto dokumentu Národní 

politika výzkumu a vývoje v ČR pro období 2004 – 2008 vychází. 

Národní politika je také souborem informací pro orgány OECD a Evropské unie 

a vyjadřuje míru připravenosti na mezinárodní spolupráci a míru shody priorit a cílů 

v oblasti VaV správních a jiných úřadů a dalších institucí řídících nebo spravujících 

oblast VaV v ČR s obdobnými institucemi v zahraničí, především v rámci Evropského 

výzkumného prostoru. 

Politika VaV je standardní součástí integrovaného systému národních politik, 

které se týkají hlavních oblastí fungování společnosti ve většině vyspělých zemích. 
                                                
7 Vědu jako instituci lze chápat jako organizační základnu vědecké činnosti, jako odvětví národního 
hospodářství. Blíže viz REKTOŘÍK, J. Ekonomika veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 
2001, s. 156. 
8 Věda se stává výrobním faktorem tehdy, když svými výsledky ovlivní účinnost základních výrobních 
faktorů, tedy půdu, práci a kapitál, tedy když se tzv. materializuje. Blíže viz REKTOŘÍK, J. Ekonomika 
veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 156. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 6 

Především se jedná o provázanost politiky výzkumu a vývoje s politikou vzdělávací 

a inovační, dále politikou zaměstnanosti, informační politikou, politikou průmyslu 

a obchodu a dalšími oblastmi. V zemích EU je prohlubována vzájemná kompatibilita 

a propojenost těchto politik. V rámci Evropského výzkumného prostoru, zahrnujícího 

jak členské, tak i kandidátské země, jsou pak vzájemně propojovány národní politiky 

výzkumu a vývoje včetně jejich vazeb na ostatní národní politiky.9 

 

1.3 Národní program výzkumu II 

Národní program výzkumu je soubor programů schvalovaný vládou, který 

realizuje podstatnou část Národní politiky výzkumu a vývoje ČR a obsahuje vymezení 

konkrétních cílů podpory na období čtyř až šesti let pro účelové financování realizace 

priorit výzkumu v ČR. Národní program výzkumu II je implementačním nástrojem 

realizujícím Národní politiku výzkumu a vývoje ČR na období 2004 – 2008.  

Posláním Národního programu výzkumu II je pomoci ČR k ekonomickému 

rozvoji země a ke zlepšení kvality života jejích obyvatel, úrovně lidských zdrojů 

a minimálně udržení jejího ekonomického postavení ve vybraných sektorech. 

Cílem Národního programu výzkumu II je prostřednictvím souboru čtyř 

tématických programů a tří průřezových programů realizovat v letech 2006 až 2011 

priority Národní politiky výzkumu a vývoje ČR na období 2004 až 2008 s celkovými 

výdaji nejméně 9 196 mil. Kč za celou dobu trvání Národního programu výzkumu II, 

z toho ze státního rozpočtu v objemu 7 335 mil. Kč. 

 

Mezinárodní vazby Národního programu výzkumu II 

Národní program výzkumu II podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti 

výzkumu. Mezinárodní spolupráce umožňuje významně přispět k cílům Lisabonského 

procesu (stát se více konkurenceschopným partnerem zejména vůči Spojeným státům 

americkým a Japonsku s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel EU) a Barcelonského cíle 

(do roku 2010 dosáhnout v EU objemu výdajů na VaV ve výši 3 % HDP). 

V oblasti mezinárodní spolupráce hraje Národní program výzkumu II pouze 

doplňující roli, realizace národní politiky na tomto poli probíhá především v rámci 
                                                
9 Národní politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 - 2008. Dostupná na 
http://www.vyzkum.cz/storage/att/1FA326578097CB71278DB3A833CF5841/NPVAV%20aktualizovan
%c3%a1.pdf, 18. února 2008. 
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resortních programů mezinárodní spolupráce Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy.10 

 

1.4 Institucionální zabezpečení výzkumu a vývoje 

Za organizaci VaV v ČR odpovídají tyto hlavní instituce:11 

Ø Rada pro výzkum a vývoj; 

Ø Akademie věd ČR (AV ČR); 

Ø Grantová agentura ČR (GA ČR); 

Ø Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Dalšími aktéry VaV v ČR jsou např.: vláda, Ministerstvo vnitra, ostatní 

ministerstva, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Český báňský úřad, Český úřad 

zeměměřický a katastrální, Národní bezpečnostní úřad apod. (viz příloha č. 5). 

 V další části jsou stručně charakterizovány hlavní instituce podporující VaV, 

ovšem s výjimkou GA ČR a také Grantové agentury Akademie věd ČR (GA AV), které 

jsou podrobněji rozebrány až ve třetí kapitole. 

 

1.4.1 Rada pro výzkum a vývoj 

Rada pro výzkum a vývoj je odborným a poradním orgánem vlády pro oblast 

VaV. Rada pro výzkum a vývoj zabezpečuje např.:12 

⇒ zpracování dlouhodobých základních směrů a proporcí rozvoje VaV ČR 

prostřednictvím svých poradních orgánů, kterými jsou odborné komise pro 

jednotlivé směry VaV; 

⇒ zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu VaV v ČR 

a jejich srovnání se zahraničím; 

⇒ jednání s poradními orgány pro VaV Evropských společenství a s radami pro 

výzkum a vývoj jednotlivých členských států Evropských společenství 

i dalších zemí; 

⇒ zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory VaV; 

                                                
10 Národní program výzkumu II. Dostupný na http://www.msmt.cz/Files/VedaAVyzkum/Odbor_34/NPV
_II/NPVII.doc, 14. února 2008. 
11 Blíže viz PILNÝ, J. Ekonomika veřejného sektoru. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 127. 
12 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů; ve znění pozdějších předpisů. 
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⇒ zpracování návrhu výše celkových výdajů na VaV jednotlivých 

rozpočtových kapitol a návrhu jejich rozdělení. 

Rada pro výzkum a vývoj má 15 členů včetně předsedy. Orgány Rady pro 

výzkum a vývoj jsou předseda a předsednictvo. Předsednictvo tvoří předseda a tři 

místopředsedové. Předsednictvo řídí činnost Rady pro výzkum a vývoj mezi jejími 

zasedáními a koordinuje činnost odborných komisí. 

 

1.4.2 Akademie věd ČR 

AV ČR byla zřízena jako český nástupce dřívější Československé akademie věd. 

Je soustavou  53 veřejných výzkumných pracovišť. Pracuje zde téměř 7 000 

zaměstnanců, z nichž více než polovina jsou badatelé s vysokoškolským vzděláním.  

Hlavním  posláním AV ČR a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum 

v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum 

- ať již svou povahou vysoce specializovaný nebo interdisciplinární - usiluje o rozvoj 

poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české 

společnosti a domácí kultury. Pracoviště AV ČR se podílejí na vzdělávání, a to 

především výchovou mladých badatelů při uskutečňování doktorských studijních 

programů, ale i pedagogickou aktivitou svých pracovníků na vysokých školách. AV ČR 

též rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem. Řada společných 

mezinárodních projektů i výměny pracovníků se zahraničními partnerskými institucemi 

upevňují zapojení české vědy do mezinárodního kontextu.  

Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm, který je 

složený ze dvou třetin ze zástupců všech ústavů a dále z reprezentantů vysokých škol, 

státní správy, podnikatelských kruhů a jiných význačných osobností. Výkonným 

orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Vědecká rada se 

zabývá především vědní politikou AV ČR. Nezávislé hodnocení vědecké úrovně 

jednotlivých ústavů zajišťují Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť 

AV ČR a jejich výzkumných záměrů; odpovídají svou odbornou působností 

jednotlivým oblastem věd AV ČR.13 

 

                                                
13 Základní charakteristika AV ČR. Dostupná na http://www.cas.cz/zinfo.php, 18. února 2008. 
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1.4.3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŠMT je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská 

zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum 

a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní 

péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.  

Ministerstvo zabezpečuje zejména:14   

ü přípravu Národní politiky výzkumu a vývoje ČR v souladu s mezinárodními 

smlouvami a kontrolu její realizace formou stanoviska k souladu programů 

VaV předložených poskytovateli s Národní politikou výzkumu a vývoje ČR 

před schválením těchto programů vládou; 

ü přípravu priorit formou Národního programu výzkumu; 

ü realizaci priorit výzkumu v oblastech, které nespadají do působnosti 

poskytovatelů formou zabezpečení částí Národního programu výzkumu; 

ü přípravu právních předpisů VaV a vyhodnocení důsledků ostatních právních 

předpisů na VaV; 

ü mezinárodní spolupráci ČR ve VaV, včetně jednání s orgány a institucemi 

Evropských společenství a jednotlivých států Evropských společenství 

s působností pro VaV, s výjimkou mezinárodní spolupráce v obranném VaV, 

za kterou odpovídá Ministerstvo obrany. 

 

1.5 Financování výzkumu a vývoje 

1.5.1 Zdroje financování a využití celkových prostředků na výzkum 
a vývoj 
Zdroje financování VaV můžeme rozdělit do těchto skupin:15 

 veřejné; 

 soukromé podnikatelské; 

 zahraniční; 

 ostatní. 

Bližší specifikace soukromých podnikatelských, zahraničních a ostatních zdrojů 

financování VaV je součástí druhé kapitoly. 

                                                
14 MŠMT. Dostupné na http://www.msmt.cz/vyzkum, 18. února 2008. 
15 Výdaje na výzkum a vývoj. Dostupné na http://www.czso.cz, 18. února 2008. 
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Využití celkových prostředků na VaV lze sledovat z hlediska rozdělení 

prostředků pro tyto sektory: 

§ vládní; 

§ vyššího odborného a vysokého školství; 

§ podnikatelský; 

§ soukromý neziskový. 

 

Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj 
Struktura vnitřních výdajů na VaV je součástí tab. č. 1.1. 

 

Tab. č. 1.1: Struktura vnitřních výdajů na výzkum a vývoj 

Mzdové 
náklady 

celkový objem mezd zaměstnanců VaV 
v evidenčním počtu, jejichž výše odpovídá 
podílům pracovní doby věnované VaV činnostem, 
včetně pojistného na zdravotní a sociální pojištění 
placeného zaměstnavatelem za zaměstnance 
a odměny za práce podle dohod o provedení práce 
nebo pracovní činnosti ve VaV konané mimo 
pracovní poměr 

Neinvestiční 
(běžné) výdaje na 
VaV 

Ostatní 
neinvestiční 
výdaje 

materiál, zásoby a vybavení na podporu VaV 
vykonávaného zpravodajskou jednotkou, dále 
výdaje za služby pronajaté nebo nakoupené pro 
VaV; veškeré odpisy budov, strojního 
a mechanického zařízení a vybavení jsou ze 
statistického sledování vnitřních výdajů vyloučeny 

Pozemky, 
budovy, 
haly 
a stavby 

výdaje na pozemky získané pro potřebu VaV 
(např. pokusné laboratoře) a budovy postavené 
nebo koupené, výdaje na technické zhodnocení 
budov apod. 

Investiční výdaje 
(pořízení 
dlouhodobého 
/ne/hmotného 
majetku) na VaV 

Ostatní 
dlouhodobý 
nehmotný 
a hmotný 
majetek 

výdaje na technické a jiné vybavení nezbytné pro 
vykonávání VaV (stroje, přístroje a zařízení včetně 
jejich programového vybavení) 

Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ), 2008, vlastní zpracování. 
 
 

1.5.2 Podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 

Podporu lze poskytnout jen v rozsahu a za podmínek stanovených 

z. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje); ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Pro účely poskytování podpory je poskytovatelem správce kapitoly státního 

rozpočtu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který 

tuto podporu poskytuje. 

Podpora VaV z veřejných prostředků se v ČR provádí dvěma formami:16 

a) účelovou podporou, kterou je poskytnutí účelových prostředků na projekt 

VaV, kde projektem je vymezení předmětu činnosti ve VaV, a to: 

⇒ v programovém projektu; 

⇒ v grantovém projektu; 

⇒ ve veřejné zakázce ve výzkumu a vývoji. 

b) institucionální podporou, kterou je poskytnutí institucionálních prostředků 

na: 

⇒ výzkumný záměr; 

⇒ specifický výzkum na vysokých školách; 

⇒ mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji. 

 

Účelová podpora 
Účelová podpora je poskytována z výdajů na VaV poskytovatelů, do jejichž 

působnosti náleží, formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením 

výdajů organizačních složek na grantové projekty a také programové projekty 

základního a aplikovaného výzkumu.  

Účelová podpora veřejné zakázky je poskytována formou dotace právnickým 

nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek, dále poté 

organizačních jednotek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra zabývajících se 

VaV, tím poskytovatelem, který je jediným uživatelem výsledků. 

 

Institucionální podpora 
Institucionální podpora je poskytována formou dotace právnickým osobám nebo 

zvýšením výdajů organizačních složek na výzkumný záměr: 

1) příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a organizační složky 

územního samosprávného celku jejich zřizovatelem; 

2) veřejné vysoké školy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; 

                                                
16 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů; ve znění pozdějších předpisů. 
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3) vojenské vysoké školy Ministerstvem vnitra; 

4) organizační složky ČR ministerstvem. 

Institucionální podpora je poskytována formou dotace právnickým osobám nebo 

zvýšením výdajů organizačních složek na specifický výzkum na vysokých školách 

příslušnými poskytovateli.  

Institucionální podpora je poskytována na část mezinárodní spolupráce ČR ve 

VaV, v rámci které jsou na základě mezinárodních smluv ministerstvem nebo 

příslušným poskytovatelem hrazeny: 

A. poplatky za účast ČR v mezinárodních programech VaV; 

B. poplatky za členství v mezinárodních organizacích VaV; 

C. finanční podíly z prostředků ČR na podporu projektů mezinárodní 

spolupráce ve VaV, pokud je tento finanční podíl možno hradit z veřejných 

prostředků, formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo 

zvýšením výdajů organizačních složek na řešení projektu. 

 

Návrh rozdělení finančních prostředků na výzkum a vývoj ze státního 

rozpočtu 
Návrh rozdělení finančních prostředků na VaV je v kompetenci Rady pro 

výzkum a vývoj. Rada každoročně připravuje návrh rozdělení finančních prostředků na 

VaV ze státního rozpočtu. Návrh rozdělení prostředků na podporu VaV do jednotlivých 

rozpočtových kapitol státního rozpočtu vypracovává Rada na základě posouzení 

podkladu jejích výzkumných a vývojových organizací a požadavků resortu na 

institucionální podporu grantových projektů. Návrh vypracovaný Radou je 

prostřednictvím Ministerstva financí zahrnut do návrhu státního rozpočtu ČR. Po 

posouzení a konečném schválení státního rozpočtu vládou a Parlamentem přidělí 

Ministerstvo financí prostředky určené na VaV do jednotlivých rozpočtových kapitol.17 

 

 

 

                                                
17 Blíže viz REKTOŘÍK, J. Ekonomika veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 161. 
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1.6 Informační systém výzkumu a vývoje 

Informační systém výzkumu a vývoje je informační systém veřejné správy, který 

zajišťuje shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o VaV 

podporovaném z veřejných prostředků. Má čtyři vzájemně provázané části, kterými 

jsou:18 

Ø centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP); 

Ø centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ); 

Ø rejstřík informací o výsledcích (RIV); 

Ø evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji (VES). 

 

1) Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje 
CEP je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu 

a vývoje, ve které jsou shromažďovány informace o projektech VaV podporovaných 

z veřejných prostředků. 

Údaje do CEP předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných prostředků, 

kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní 

správy, GA ČR, AV ČR) nebo územní samosprávné celky.19 

 

2) Centrální evidence výzkumných záměrů 
CEZ je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu 

a vývoje, ve které jsou shromažďovány informace o výzkumných záměrech 

podporovaných z veřejných prostředků. 

Údaje do CEZ předávají poskytovatelé institucionální podpory z veřejných 

prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány 

státní správy, AV ČR) nebo územní samosprávné celky.20 

 

3) Rejstřík informací o výsledcích 
RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu 

a vývoje, ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů VaV 

a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků. 

                                                
18 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů; ve znění pozdějších předpisů. 
19 CEP. Dostupná na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=954, 18. února 2008. 
20 CEZ. Dostupná na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=955, 18. února 2008. 
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Údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory 

z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu 

(ústřední orgány státní správy, GA ČR, AV ČR) nebo územní samosprávné celky. 

RIV navazuje na databázi RIP (Registr informací o publikacích VaV 

v rozpočtových a příspěvkových organizacích), která byla provozována Úřadem vlády 

ČR do roku 1995.21  

 

4) Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji 
VES je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu 

a vývoje, ve které jsou shromažďovány informace o veřejných soutěžích ve VaV. VES 

od roku 2001 neobsahuje informace o veřejných zakázkách ve VaV. 

Údaje do VES předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných prostředků, 

kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní 

správy, GA ČR, AV ČR) nebo územní samosprávné celky.22  

 

Význam informačního systému výzkumu a vývoje 
Účelem informačního systému výzkumu a vývoje je poskytovat informace 

o VaV, který je podporován z veřejných prostředků, odborné a ostatní veřejnosti, včetně 

zahraničí, a poskytovatelům s cílem: 

o informování veřejnosti a uchazečů o vyhlášených veřejných soutěžích 

VaV a jejich výsledcích; 

o informování veřejnosti o projektech a výzkumných záměrech 

podporovaných z veřejných prostředků a jejich výsledcích; 

o kontroly účelové nebo institucionální podpory; 

o přípravy návrhu státního rozpočtu; 

o hodnocení výsledků a poskytování informací vládě a veřejnosti. 

Správcem a provozovatelem informačního systému výzkumu a vývoje je Rada 

pro výzkum a vývoj.23 

 

                                                
21 RIV. Dostupný na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=956, 18. února 2008. 
22 VES. Dostupná na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=957, 18. února 2008. 
23 Informační systém VaV. Dostupný na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=610, 
18. února 2008. 
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2 Financování výzkumu a vývoje v ČR a EU 

2.1 Lisabonská strategie a její význam pro vědu, výzkum a vývoj 

Pod názvem Lisabonská strategie je od roku 2000 označován program 

radikálních reforem, které mají do roku 2010 učinit z Evropy vysoce ekonomicky 

výkonnou a konkurenceschopnou oblast. Rozhodly o tom všechny členské státy na 

zasedání Evropské rady na jaře roku 2000 v portugalském Lisabonu s tím, že tyto cíle 

nesmí ohrozit sociální soudržnost a nemají také poškodit životní prostředí.  

Lisabonská strategie je odpovědí na zjištěné slabiny EU, především na 

neuspokojivý vývoj zaměstnanosti a na pomalý růst produktivity práce. Souvisí to také 

s pomalým zaváděním nových technologií, malým objemem výdajů na vědu, malou 

inovační aktivitou a překážkami v podnikání, zejména ve srovnání s obchodními rivaly 

USA a Japonskem. Tento stav potvrzuje, že Evropa nevyužívá plně svého potenciálu, 

hlavně pracovního. Tváří v tvář stárnutí obyvatelstva na jedné straně, konkurenčnímu 

tlaku asijských zemí (v nové době především Číny a Indie) na straně druhé, bude 

výhledově stále obtížnější udržovat dosaženou prosperitu a také postavení Evropy 

v globálním světě, v němž Unie usiluje být jedním z respektovaných aktérů. Proto se 

lisabonský  summit  shodl  v  tom, že  Evropa   stojí  před   „radikální transformací“  své

 ekonomiky. 

Navržená reforma má tři „pilíře“: ekonomický, sociální a ekologický. 

V ekonomické oblasti jde o to, odstranit zbývající překážky, které brání účinnějšímu 

fungování trhů zboží, práce, služeb a kapitálu, eliminovat bariéry podnikání, hlavně 

u malých a středních podniků, zvýšit objem prostředků na vědu a výzkum a otevřít tak 

prostor pro inovace a všestranné využití nových technologií, zejména internetu. 

V sociální oblasti je žádoucí vytvořit více nových pracovních příležitostí opřených 

o vyšší kvalifikaci a celoživotní vzdělávání, úpravu evropských sociálních systémů 

s ohledem na stárnutí obyvatelstva a vyšší nároky penzijních a zdravotnických systémů. 

V ekologické oblasti Unie usiluje o tzv. udržitelný rozvoj založený na tom, že potřeby 

současné generace budou uspokojovány tak, že se tak nebude dít na úkor 

generací příštích. 

V různých oblastech lisabonské strategie byly stanoveny buď konkrétní cíle 

(např. při zvyšování míry zaměstnanosti, u výdajů na výzkum, ke zlepšování životního 

prostředí) nebo stanoveny termíny dosažení těchto cílů (ekonomické reformy). K řízení 
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lisabonského procesu nebyl zřízen žádný zvláštní orgán, Evropská rada se však stala 

koordinujícím a kontrolním orgánem, který na svém pravidelném jarním zasedání 

hodnotí postup strategie.24 

Podle Lisabonské strategie schválené pro členské země EU by do roku 2010 

měla celková výše podpory VaV (celkové výdaje na VaV bez ohledu na zdroj jejich 

financování – GERD25) dosáhnout úrovně 3 % HDP. Výdaje na VaV financované 

z veřejných zdrojů by pak měly ve stejném roce dosáhnout 1 % HDP. 

 

2.2 Výdaje na výzkum a vývoj v ČR v letech 1995 – 2006 

Statistické ukazatele výzkumu a vývoje z hlediska jejich vstupů se zjišťují podle 

Frascati manuálu26 vytvořeném pro standardizaci statistických ukazatelů výzkumu 

a vývoje, který se stal postupně součástí statistického systému v oblasti výzkumu 

a vývoje, a to nejen v členských zemích OECD, ale na celém světě. 

Český statistický úřad, oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační 

společnosti používá plně metodiku dle Frascati manuálu od roku 1995. 

Zpravodajskými jednotkami v oblasti statistického zjišťování výzkumu a vývoje, dle 

doporučení obsaženého ve Frascati manuálu, jsou všechny právnické a fyzické osoby, 

které provádějí výzkum a vývoj jako svoji hlavní nebo vedlejší činnost bez ohledu na 

počet jejich zaměstnanců nebo odvětví, ve kterém působí, a to ve čtyřech základních 

sektorech provádění VaV (podnikatelský, vládní, vyššího odborného a vysokého 

školství a neziskové instituce sloužící domácnostem), v šesti hlavních vědních 

oblastech, v nichž zpravodajská jednotka převážně zabezpečuje své výzkumné 

a vývojové práce (přírodní vědy, technické vědy, lékařské vědy, zemědělské vědy, 

sociální vědy a humanitní vědy) a 14 krajích ČR. 

 

 

 

 

                                                
24 Lisabonská strategie. Dostupná na http://lisabon.naseevropa.cz/lisabon.htm, 10. prosince 2007.  
25 V mezinárodní terminologii OECD a Eurostatu jsou celkové výdaje na VaV známy pod zkratkou 
GERD (Gross Expenditure on R&D), které v souladu s metodikou Frascati manuálu 2002 značí celkové 
(hrubé) domácí výdaje na VaV. viz Český statistický úřad. Dostupný na http://www.czso.cz/, 18. února 
2008. 
26 Frascati manuál (OECD, Paříž). Dostupný na http://www.oecd.org, 18. února 2008. 
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Základní sledované ukazatele výdajů na výzkum a vývoj a jejich členění 
Výdaje na VaV jsou stejně jako v případě zaměstnanců působících ve výzkumu 

a vývoji zjišťovány v rámci jednotlivých sektorů provádění, hlavních vědních oblastech, 

krajích a velikostních skupinách a dále jsou členěny podle:27 

a) finančních zdrojů (sektorů jejich financování) – rozlišujeme pět 

základních sektorů jako zdrojů financí pro realizaci (provádění/užití) VaV: 

1. podnikatelský sektor (soukromé podnikatelské zdroje) – zahrnuje se zde 

financování VaV z vlastních finančních zdrojů ekonomického subjektu, 

z finančních zdrojů jiného ekonomického subjektu ve stejné 

podnikatelské skupině a z finančních zdrojů z jiných ekonomických 

subjektů podnikatelského sektoru; 

2. vládní sektor (veřejné zdroje) – zahrnují se zde veřejné prostředky 

určené na VaV, které jsou rozdělovány ze státního rozpočtu z rozpočtové 

kapitoly na VaV a rozpočtů krajů; 

3. sektor vyššího školství – zahrnují se zde vlastní příjmy vyššího 

odborného a vysokého školství; 

4. soukromý neziskový sektor; 

5. zahraničí (zahraniční zdroje) – zahrnuje všechny instituce a jednotlivce 

umístěné mimo politické hranice země a dále všechny mezinárodní 

organizace (kromě výdělečně činných firem) provozující činnost uvnitř 

hranic země. 
Ostatní národní zdroje tvoří součet vlastních příjmů vyššího odborného 

a vysokého školství a zdrojů soukromého neziskového sektoru. 

b) druhů výdajů (nákladů) – viz tab. č. 1.1; 

c) typů výzkumné a vývojové činnosti – základní a aplikovaný výzkum, 

experimentální vývoj; 

d) socioekonomických směrů – řadí se do 13 hlavních socioekonomických 

směrů; 

Pouze u podnikatelského sektoru jsou dále vnitřní výdaje na výzkum a vývoj 

sledovány podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) – podle 

doporučení OECD a Eurostatu se výdaje na VaV sledují v 77 odvětvových skupinách 

definovaných podle OKEČ. 

                                                
27 Výdaje na výzkum a vývoj. Dostupné na http://www.czso.cz, 18. února 2008.  
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Celkové výdaje na VaV v ČR každý rok vzrůstají. Zatímco v roce 1995 

dosahovaly 13 983 mil. Kč, v roce 2006 činily již 49 900 mil. Kč. Během dvanácti let 

výdaje vzrostly o 35 917 mil. Kč. K největšímu meziročnímu nárůstu výdajů došlo mezi 

lety 2005 a 2006. V roce 2005 činily výdaje 42 198 mil. Kč a v roce 2006 výdaje 

dosahovaly 49 900 mil. Kč. V tomto případě se tedy výdaje zvýšily o 7 702 mil. Kč. 

V průměru se výdaje ročně zvyšují o 3 265 mil. Kč. Přehled celkových výdajů na VaV 

v letech 1995 – 2006 zahrnuje graf č. 2.1. 

Graf č. 2.1: Celkové výdaje na výzkum a vývoj v ČR v letech 1995 – 2006 (v mil. 
Kč) 
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Zdroj: ČSÚ, 2008, vlastní zpracování. 
 

2.2.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj v % HDP 

Nejznámější a nejčastěji používaný ukazatel při mezinárodních srovnáních 

úrovně VaV v jednotlivých zemích je intenzita VaV. Tento ukazatel je vyjádřen jako 

podíl celkových výdajů na VaV na HDP. 

V ČR činil v roce 1995 podíl celkových výdajů na VaV na HDP vytvořeném ve 

stejném roce 0,95 %. V průběhu dvanácti let se hodnota ukazatele intenzity VaV zvýšila 

na 1,55 % HDP (rok 2006), tedy o 0,60 %. Hodnota tohoto ukazatele má relativně 

rostoucí tendenci. Výjimkou však byl rok 1999 a také rok 2001, jelikož hodnota tohoto 

ukazatele poklesla o 0,01 % vzhledem k roku předchozímu. V roce 2001 a 2002 činil 

podíl celkových výdajů na VaV na HDP 1,20 %. Vývoj celkových výdajů na VaV 

v % HDP zachycuje graf č. 2.2. 

 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 19 

Graf č. 2.2: Celkové výdaje na výzkum a vývoj v % HDP v ČR v letech 1995 - 2006 
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Zdroj: ČSÚ, 2008, vlastní zpracování. 
 

2.2.2 Výdaje na výzkum a vývoj podle sektorů (zdrojů) jejich 
financování              
Výdaje na VaV v ČR podle sektorů (zdrojů) jejich financování v letech 1995 – 

2006 (vyjádřeno procentuálním podílem na HDP) jsou uvedeny v tabulce, která je 

součástí přílohy č. 2. Pro názornost výdaje na VaV podle sektorů (zdrojů) jejich 

financování v letech 1995 – 2005 ovšem v % z celkových výdajů na VaV uvádí tabulka, 

která je taktéž součástí přílohy č. 2. 

Během let 1995 – 2006 se na financování VaV podílel nejvíce podnikatelský 

sektor. Druhý největší podíl na financování zaujímal sektor vládní. Nejmenšího podílu 

dosahovaly zahraniční zdroje. Vývoj výdajů na VaV podle hlavních zdrojů jejich 

financování zobrazuje graf č. 2.3. 

Graf č. 2.3: Výdaje na výzkum a vývoj v ČR podle sektorů (zdrojů) jejich      
financování v letech 1995 – 2006 (v % HDP) 
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Zdroj: ČSÚ, 2008, vlastní zpracování. 
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2.3 Výdaje na výzkum a vývoj v EU v letech 1995 – 2006 

V tomto případě je nejpřesnější pracovat s počtem patnácti členů EU pro období 

1995 – 2006. Konkrétně se pak jedná o tyto členy: Belgii, Nizozemí, Lucembursko, 

Francii, Itálii, Německo, Dánsko, Irsko, Velkou Británii, Řecko, Portugalsko, 

Španělsko, Finsko, Švédsko a Rakousko.  

 

2.3.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj v % HDP 

V roce 1995 činil podíl celkových výdajů na VaV na HDP 1,85 %. Svého 

maxima během let 1995 – 2006 dosáhl tento ukazatel v roce 2002, v tomto roce činil 

1,95 % HDP. Od roku 2002 podíl celkových výdajů na VaV na HDP klesá. Od roku 

2004 výdaje v % HDP stagnují. V roce 2006 měl tento ukazatel hodnotu 1,91 % HDP. 

Vývoj tohoto ukazatele naznačuje graf č. 2.4. 

Graf č. 2.4: Celkové výdaje na výzkum a vývoj v % HDP v EU v letech 1995 - 2006 
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Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 
 

2.3.2 Výdaje na výzkum a vývoj podle sektorů (zdrojů) jejich 
financování 
Největší část výdajů na VaV jednoznačně vynakládá sektor podnikatelský 

(průměrně kolem 55 % z celkových výdajů na VaV). Druhým největším zdrojem pro 

financování VaV jsou veřejné zdroje. Ty se na financování podílejí průměrně zhruba 

35 %. Nejméně se na financování podílí zahraničí. Přehled jednotlivých zdrojů 

financování VaV jako podílu na celkových výdajích na VaV dokumentuje tabulka, která 

je součástí přílohy č. 3. 
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Výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů v % HDP mají relativně 

klesající tendenci. V roce 1995 činila hodnota tohoto ukazatele 0,72 % HDP. Od roku 

1995 výdaje vyjádřené v % HDP klesaly. V letech 1999 – 2001 dosahovala hodnota 

ukazatele 0,65 % HDP. Poté v roce 2002 výdaje vzrostly na 0,66 % HDP, došlo tedy 

k meziročnímu růstu o 0,01 %. K meziročnímu růstu o 0,01 % došlo také v roce 2003. 

Od roku 2003 má však ukazatel opět klesající tendenci. Ke stagnaci došlo v letech 2004 

a 2005, kdy výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů v % HDP dosáhly pouze 

0,66 %. Vývoj výdajů na VaV financovaných z veřejných zdrojů v % HDP znázorňuje 

graf č. 2.5. 

Graf č. 2.5: Výdaje na výzkum a vývoj financované z veřejných zdrojů v EU 
v letech 1995 – 2005 (v % HDP) 
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Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 
 

2.4 Výdaje na výzkum a vývoj v USA v letech 1995 – 2004 

USA patří jednoznačně mezi nejvyspělejší země světa. Jedním z důvodů 

hospodářského růstu jsou velké výdaje právě do oblasti VaV. Jelikož v evropských 

zemích podpora VaV není na takové úrovni jako v USA, tak odstup mezi USA 

a evropskými zeměmi je stále velký. 

 

2.4.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj v % HDP 

Průměr celkových výdajů na VaV činí 2,63 % HDP. V roce 1995 dosahovala 

hodnota tohoto ukazatele 2,49 % HDP. Od roku 1995 do roku 2001 celkové výdaje na 

VaV v % HDP stoupaly. V roce 2001 činila hodnota tohoto ukazatele již 2,74 %. Od 
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roku 2001 dosahuje tento ukazatel stále nižších hodnot než tomu bylo v roce 2001, kdy 

bylo dosaženo maxima. V letech 2003 a 2004 se celkové výdaje na VaV ustálily na 

2,67 % HDP. Vývoj tohoto ukazatele zachycuje graf č. 2.6. 

Graf č. 2.6: Celkové výdaje na výzkum a vývoj v % HDP v USA v letech 1995 - 
2004 

2,672,67
2,64

2,742,73

2,65

2,61

2,56
2,53

2,49

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,80

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

rok

%
 H

D
P

 
Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 
 

2.4.2 Výdaje na výzkum a vývoj podle sektorů (zdrojů) jejich 
financování 
Nejvíce se na financování VaV podílejí podnikatelský sektor a vládní sektor. 

Procento, kterým se na financování podílí zahraničí a ostatní zdroje, je v tomto případě 

téměř zanedbatelné. Největší mírou se na financování podílí podnikatelský sektor, je to 

více než 60 % z celkových výdajů na VaV. Zbytek je vynakládán převážně z veřejných 

zdrojů. Přehled jednotlivých zdrojů financování VaV jako podílu na celkových výdajích 

na VaV je uveden v tabulce, která je součástí přílohy č. 3. 

Výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů v % HDP dosahují průměrně 

téměř 0,80 % HDP. V roce 1995 dosáhl tento ukazatel své maximální hodnoty, která 

činila 0,88 % HDP. Od roku 1995 podíl výdajů na VaV financovaných z veřejných 

zdrojů na HDP klesal. Ovšem v roce 2001 došlo k růstu tohoto ukazatele na hodnotu 

0,75 % HDP. Od roku 2001 hodnota tohoto ukazatele mírně vzrůstá. Vývoj výdajů na 

VaV financovaných z veřejných zdrojů zobrazuje graf č. 2.7. 
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Graf č. 2.7: Výdaje na výzkum a vývoj financované z veřejných zdrojů v USA 
v letech 1995 – 2003 (v % HDP) 
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Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 
 

2.5 Výdaje na výzkum a vývoj v Japonsku v letech 1995 – 2003 

Japonsko patří rovněž jako USA mezi nejvyspělejší země světa. Obdobně jako 

USA velmi podporuje oblast VaV. Japonsko vynakládá na VaV dokonce ještě více 

finančních prostředků než USA. 

 

2.5.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj v % HDP 

Svého minima dosáhly celkové výdaje na VaV v roce 1996, kdy tento ukazatel 

byl na úrovni 2,82 % HDP. Od roku 1996 se výdaje zvyšovaly. Již v roce 1998 dosáhly 

celkové výdaje na VaV více než 3 % HDP. Od tohoto roku má ukazatel stále rostoucí 

tendenci. V roce 2003 činila hodnota tohoto ukazatele 3,20 % HDP. Vývoj tohoto 

ukazatele zobrazuje graf č. 2.8. 

Graf č. 2.8: Celkové výdaje na výzkum a vývoj v % HDP v Japonsku v letech 
1995 - 2003 
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Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 
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2.5.2 Výdaje na výzkum a vývoj podle sektorů (zdrojů) jejich 
financování 
Mezi hlavní zdroje financování VaV patří podnikatelský sektor a vládní sektor. 

Více než 70 % z celkových výdajů na VaV financuje podnikatelský sektor. Téměř 20 % 

je financováno z veřejných zdrojů. Přehled jednotlivých zdrojů financování VaV jako 

podílu na celkových výdajích na VaV obsahuje tabulka, která je součástí přílohy č. 3. 

Výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů v % HDP činí v průměru 

0,57 % HDP. Tento ukazatel dosáhl v roce 1995 hodnoty 0,57 % HDP. V roce 1996 

a 1997 poklesl na 0,53 % HDP. Od roku 1997 stoupal a v roce 1999 a 2000 dosáhl 

hodnoty 0,60 % HDP. Od roku 2000 ukazatel mírně klesá. V roce 2003 činily výdaje na 

VaV financované z veřejných zdrojů 0,57 % HDP. Vývoj výdajů na 

VaV financovaných z veřejných zdrojů v % HDP naznačuje graf č. 2.9. 

Graf č. 2.9: Výdaje na výzkum a vývoj financované z veřejných zdrojů v Japonsku 
v letech 1995 – 2003 (v % HDP) 
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Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 
 

2.6 Plnění cílů Lisabonské strategie v oblasti výzkumu a vývoje 
v ČR a EU 

Z provedené analýzy vyplývá, že cíl Lisabonské strategie (celková výše podpory 

VaV by do roku 2010 měla dosáhnout 3 % HDP), v EU splněn patrně nebude. Také ČR 

je vzdálena splnění tohoto cíle. Analýza rovněž naznačuje, že i druhý cíl Lisabonské 

strategie (výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů by měly v roce 2010 

dosáhnout 1 % HDP), zřejmě v ČR a také EU nebude naplněn. 

K ověření, že výše zmíněných dvou cílů Lisabonské strategie nebude opravdu 

dosaženo, jak je předpokládáno, lze použít matematickou metodu zvanou 

EXTRAPOLACE. Tato metoda slouží k odhadu hodnot budoucích, tj. obecně do 
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oblastí, ve kterých nejsou data známa. Extrapolace vychází z toho, že trend funkce je 

znám. Na základě této skutečnosti lze určit (odhadnout) hodnotu v budoucnosti – 

hodnota je predikována. 

 

2.6.1 Aplikace metody extrapolace v rámci ČR 

S využitím vhodného softwaru lze aproximovat28 diskrétní hodnoty spojitou 

diferencovatelnou funkcí. K aproximaci je možné použít MS Excel. V něm se 

graf č. 2.2 pomocí funkce „Přidat spojnici trendu“ postupně proloží lineární funkcí, jak 

dokumentuje graf č. 2.10, a kvadratickou funkcí, jak dokumentuje graf č. 2.11. U těchto 

funkcí se rovněž znázorní i rovnice a zároveň se nechají zobrazit indexy determinace 

R2, které se dále porovnávají. 

Graf č. 2.10: Aproximace lineární funkcí 1 
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Zdroj: ČSÚ, 2008, vlastní zpracování. 
 
Graf č. 2.11: Aproximace kvadratickou funkcí 1 

y = 0,0016x2 - 6,5311x + 6489,9
R2 = 0,8955
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Zdroj: ČSÚ, 2008, vlastní zpracování. 

                                                
28 Aproximace je přiblížení, přibližnost, přibližná hodnota, nahrazení čísla vhodným blízkým číslem. 
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Výběr nejlepší aproximační funkce – porovnání hodnot indexů determinace 
Funkce Index determinace 
Lineární 0,884 

Kvadratická   0,8955 
 

Čím více se index determinace blíží velikosti 1, tím je daná aproximace 

přesnější. V tomto případě je nejpřesnější aproximace kvadratickou funkcí, jejíž index 

determinace je 0,8955. Na této funkci je tedy provedena extrapolace, kterou znázorňuje 

graf č. 2.12. 

Graf č. 2.12: Extrapolace – celkové výdaje na výzkum a vývoj v % HDP v ČR 
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Zdroj: ČSÚ, 2008, vlastní zpracování. 

Podle předchozího grafu je zřejmé, že podle metody extrapolace se celkové 

výdaje na VaV v roce 2010 budou s největší pravděpodobností pohybovat kolem 

1,75 % HDP. ČR cíl 3 % HDP nesplní. 

K zjištění možnosti splnění druhého cíle se graf, který je součástí přílohy č. 4, 

proloží opět dvěma funkcemi. Aproximace lineární funkcí je součástí grafu č. 2.13 

a aproximace kvadratickou funkcí je naznačena v grafu č. 2.14. 

Graf č. 2.13: Aproximace lineární funkcí 2 
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Zdroj: ČSÚ, 2008, vlastní zpracování. 
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Graf č. 2.14: Aproximace kvadratickou funkcí 2 

y = -0,0016x2 + 6,5978x - 6621,7
R2 = 0,9182

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

1995 2000 2005 2010 2015 2020

rok

%
 H

D
P

 
Zdroj: ČSÚ, 2008, vlastní zpracování. 

 

Výběr nejlepší aproximační funkce – porovnání hodnot indexů determinace 
Funkce Index determinace 
Lineární 0,8755 

Kvadratická 0,9182 
 

Nejpřesnější je aproximace kvadratickou funkcí, jejíž index determinace je 

0,9182. Na této funkci je tudíž provedena extrapolace, která je zachycena 

v grafu č. 2.15. 

Graf č. 2.15: Extrapolace – výdaje na výzkum a vývoj financované z veřejných 
zdrojů v % HDP v ČR 

y = -0,0016x2 + 6,5978x - 6621,7
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Zdroj: ČSÚ, 2008, vlastní zpracování. 

 Jak dokumentuje předchozí graf, tak výdaje na VaV financované z veřejných 

zdrojů se budou v roce 2010 s největší pravděpodobností pohybovat kolem 

0,58 % HDP. V ČR cíl 1 % HDP nebude splněn. 
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2.6.2 Aplikace metody extrapolace v rámci EU 

Postup aplikace metody extrapolace ke zjištění možnosti splnění cílů Lisabonské 

strategie v oblasti výzkumu a vývoje je stejný, jak tomu bylo v rámci ČR. Graf č. 2.4 se 

proloží lineární funkcí a kvadratickou funkcí. Aproximace lineární funkcí je součástí 

grafu č. 2.16 a aproximaci kvadratickou funkcí uvádí graf č. 2.17. 

Graf č. 2.16: Aproximace lineární funkcí 3 
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Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 

 

Graf č. 2.17: Aproximace kvadratickou funkcí 3 

y = -0,0019x2 + 7,4636x - 7472,7
R2 = 0,7607
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Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 

 

Výběr nejlepší aproximační funkce – porovnání hodnot indexů determinace 
Funkce Index determinace 
Lineární 0,5488 

Kvadratická 0,7607 
 

Nejpřesnější je aproximace kvadratickou funkcí, jejíž index determinace je 

0,7607. Na této funkci je provedena extrapolace, jak je vidět v grafu č. 2.18. 
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Graf č. 2.18: Extrapolace – celkové výdaje na výzkum a vývoj v % HDP v EU 
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Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 

Výše uvedený graf vypovídá o tom, že celkové výdaje na VaV budou v roce 

2010 s největší pravděpodobností dosahovat výše kolem 1,90 % HDP. EU tedy cíle 

3 % HDP nedosáhne. 

Ke zjištění možnosti splnění druhého cíle se graf č. 2.5 proloží nejprve lineární 

funkcí, což zachycuje graf  č. 2.19, a poté kvadratickou funkcí, což dokumentuje 

graf č. 2.20. 

Graf č. 2.19: Aproximace lineární funkcí 4 
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Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 

 
Graf č. 2.20: Aproximace kvadratickou funkcí 4 

y = 0,0016x2 - 6,2509x + 6255,4
R2 = 0,8366
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Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 
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Výběr nejlepší aproximační funkce – porovnání hodnot indexů determinace 
Funkce Index determinace 
Lineární 0,363 

Kvadratická   0,8366 
 

Zde je nejpřesnější aproximace kvadratickou funkcí, jejíž index determinace je 

0,8366. Na této funkci je provedena extrapolace, jak znázorňuje graf č. 2.21. 

Graf č. 2.21: Extrapolace – výdaje na výzkum a vývoj financované z veřejných 
zdrojů v % HDP v EU 

y = 0,0016x2 - 6,2509x + 6255,4
R2 = 0,8366
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Zdroj: Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 

Podle výše uvedeného grafu budou výdaje na VaV financované z veřejných 

zdrojů v roce 2010 činit s největší pravděpodobností 0,72 % HDP. Cíl 1 % HDP 

nebude v EU naplněn. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 31 

3 Komparace vybraných institucí podporujících výzkum 
a vývoj v ČR 

Mezi instituce podporující výzkum a vývoj patří: Úřad vlády, Bezpečnostní 

informační služba, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, Národní 

bezpečnostní úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Grantová agentura ČR, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, 

MŠMT, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, 

Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, AV ČR, Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost, Rada pro výzkum a vývoj. 

Výčet všech veřejných institucí podporujících VaV včetně institucionálních 

a účelových prostředků na VaV přidělených zákonem o státním rozpočtu v roce 2005 

a 2006 je součástí přílohy č. 5. 

 

3.1 Základní charakteristika Grantové agentury ČR a Grantové 
agentury Akademie věd ČR 

 

1) Grantová agentura ČR 
GA ČR byla zřízena podle zákona ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře 

výzkumu a vývoje, v polovině roku 1992 jako nezávislá  instituce  podporující  základní 

vědecký výzkum v České republice.29 Grantová agentura ČR je organizační složkou 

státu a správcem rozpočtové kapitoly, tj. kapitoly 321. GA ČR je samostatnou účetní 

jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky 

přidělenými zákonem o státním rozpočtu ČR. Sídlem GA ČR je Praha.30  

Základní pojmy vztahující se k této instituci a vyskytující se v této kapitole jsou 

uvedeny v příloze č. 6. Toto vysvětlení pojmů je signifikantní pro lepší orientaci v dané 

problematice. 

 

2) Grantová agentura Akademie věd ČR 
GA AV je interním orgánem AV ČR. Jejím posláním je v souladu se zákonem 

č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb. 
                                                
29 Blíže viz PILNÝ, J. Ekonomika veřejného sektoru. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 131. 
30 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů; ve znění pozdějších předpisů. 
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a zákona č. 342/2005 Sb., a se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů; ve znění pozdějších 

předpisů, rozdělovat na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji finanční 

prostředky vyčleněné k tomuto účelu z rozpočtu AV ČR a případně z jiných zdrojů na 

účelovou podporu grantových projektů. Grantový systém GA AV vychází ze Statutu 

GA AV.31 

 

Zvolená komparační hlediska 

Pro komparaci GA ČR a GA AV jsou zvolena tato hlediska: 

• činnost a význam institucí; 

• orgány a jejich působnost; 

• typy grantových projektů; 

• veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji; 

• přidělené účelové finanční prostředky GA ČR a GA AV z určených zdrojů; 

• udělené granty; 

• úspěšnost přijetí grantových projektů. 

Komparace je provedena na základě těchto hledisek. Celkem je tedy použito 

sedm komparačních hledisek. První dvě komparační hlediska umožňují komplexně 

nahlédnout na obě vybrané instituce. Dalších pět výše uvedených hledisek se zaměřuje 

konkrétně na grantové řízení u těchto institucí. 

 

3.2 Činnost a význam institucí 

Porovnání GA ČR a GA AV na základě tohoto hlediska je součástí tab. č. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Úvodní stránka GA AV. Dostupná na http://www.gaav.cz/index.php, 14. února 2008. 
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Tab. č. 3.1: Komparace činnosti a významu GA ČR a GA AV 
 GA ČR GA AV 

příprava a realizace veřejných 
soutěží ve VaV 

vyhlašování veřejných soutěží 
o grantové projekty 

hodnocení, výběr  a poskytování 
účelové podpory grantovým 
projektům 

hodnocení, výběr a poskytování 
účelové podpory grantovým 
projektům 

Činnost 

kontrola čerpání účelové podpory 
a plnění cílů grantových projektů 

kontrola čerpaní účelové podpory 
a plnění cílů grantových projektů 

zajištění co nejúčelnějšího využití 
svěřených prostředků 
podpora a rozšiřování mezinárodní 
vědecké spolupráce Význam 

zatraktivnění VaV pro začínající 
mladé vědecké pracovníky 

rozdělování finančních prostředků 
vyčleněných z rozpočtu AV ČR na 
účelovou podporu grantových 
projektů 

Zdroj: Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů; ve znění pozdějších předpisů, Statut GA AV, 2008, vlastní zpracování. 

 

Z předchozí tabulky vyplývá, že činnosti obou institucí jsou shodné. Obě 

instituce se zabývají realizací veřejných soutěží ve VaV. V rámci nich poté přijímají, 

hodnotí a vybírají grantové projekty, kterým následně poskytují účelovou podporu. Poté 

se také instituce zaměřují na kontrolu čerpání účelové podpory a plnění cílů grantových 

projektů.  

GA ČR má stanoveno několik cílů, kterých se snaží dosáhnout. Oproti tomu 

GA AV má jedno poslání, které uvádí Statut GA AV. 

 

3.3 Orgány a jejich působnost 

Organizační schéma GA ČR je obsaženo v příloze č. 7. Komparaci orgánů obou 

institucí dokumentuje tab. č. 3.2. 

 
Tab. č. 3.2: Komparace orgánů GA ČR a GA AV 

GA ČR GA AV 
předseda předseda 
předsednictvo předsednictvo 
oborové komise 
podoborové komise oborové rady 

kontrolní rada dozorčí rada 
kancelář GA ČR sekretariát GA AV 

Zdroj: Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů; ve znění pozdějších předpisů, Statut GA AV, 2008, vlastní zpracování.  
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Předseda GA ČR versus předseda GA AV 
U obou institucí předseda zastupuje danou organizaci navenek a jedná jejím 

jménem ve všech jejích věcech. V GA ČR předsedu jmenuje z členů předsednictva 

a odvolává na návrh Rady pro výzkum a vývoj vláda.32 V GA AV předsedu jmenuje 

a odvolává Akademická rada AV ČR.33 

 

Předsednictvo GA ČR versus předsednictvo GA AV 
Výkonným orgánem obou institucí je předsednictvo. Předsednictvo GA ČR má 

pět členů.34 Předsednictvo GA AV tvoří předseda a tři místopředsedové zastupující 

jednotlivé vědní oblasti.35  

Předsednictvo GA ČR schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve VaV, rozhoduje 

o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo vydává rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

předkládá vládě ke schválení návrh statutu GA ČR a jeho změn a předkládá návrh 

rozpočtu GA ČR.36  

Předsednictvo GA AV řídí činnost instituce, z pověření AV ČR vyhlašuje 

veřejné soutěže a rozhoduje o jejich zrušení, rozděluje finanční prostředky vyčleněné 

z rozpočtu AV ČR.37 

 

Oborové a podoborové komise GA ČR versus oborové rady GA AV 
Stálými odbornými poradními orgány předsednictva GA ČR jsou oborové 

komise (OK), jejichž hlavním úkolem je hodnocení návrhů grantových projektů. Mají 

10 až 25 členů, odborníků pracujících v dané vědní oblasti, a jsou ustaveny pro pět 

oborů daných Statutem GA ČR. Každá OK může podle potřeby zřizovat podoborové 

komise (POK), jejichž členové vykonávají funkci zpravodajů jednotlivých návrhů 

projektů.38 Obory a podobory GA ČR jsou součástí přílohy č. 8.  

Oborové rady (OR) jsou odbornými poradními orgány GA AV, které zajišťují 

činnost GA AV v jednotlivých vědních oborech. OR mají 6 až 20 členů, z toho nejméně 

                                                
32 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících  zákonů; ve znění pozdějších předpisů. 
33 Statut GA AV. Dostupný na http://www.gaav.cz/data/pdf/ostatni/Statut_GAAV.pdf, 15. února 2008. 
34 Blíže viz REKTOŘÍK, J. Ekonomika veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 160. 
35 Statut GA AV. Dostupný na http://www.gaav.cz/data/pdf/ostatni/Statut_GAAV.pdf, 15. února 2008. 
36 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících  zákonů; ve znění pozdějších předpisů. 
37 Statut GA AV. Dostupný na http://www.gaav.cz/data/pdf/ostatni/Statut_GAAV.pdf, 15. února 2008. 
38 Organizační struktura GA ČR. Dostupná na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/?p=246#more-246, 
15. února 2008. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.gaav.cz/data/pdf/ostatni/Statut_GAAV.pdf
http://www.gaav.cz/data/pdf/ostatni/Statut_GAAV.pdf
http://www.gaav.cz/data/pdf/ostatni/Statut_GAAV.pdf
http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/?p=246#more-246
http://www.fineprint.cz


 35 

jednu třetinu musí tvořit členové z řad odborníků působících mimo pracoviště AV ČR.39 

Vědní obory GA AV uvádí příloha č. 9. 

 

Kontrolní rada GA ČR versus dozorčí rada GA AV 
Kontrolní rada GA ČR je kontrolním orgánem, který kontroluje rozdělování 

finančních prostředků, provádí dohled nad činností instituce a předkládá stanoviska 

předsednictvu. Stanoviska, která jsou vydána v rámci kompetence kontrolní rady, jsou 

pro předsednictvo závazná. Kontrolní rada má deset členů.40 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem GA AV, který uplatňuje veřejné zájmy 

v činnosti instituce a posuzuje činnost GA AV zejména v oblasti hospodaření 

s finančními prostředky a každoročně uděluje GA AV absolutorium z její činnosti. 

Předsedou dozorčí rady je předseda AV ČR. Dozorčí rada má nejméně deset členů.41 

 

Kancelář GA ČR versus sekretariát GA AV 

Činnost po organizační a administrativní stránce zajišťuje v rámci GA ČR 

kancelář a v rámci GA AV se jedná o sekretariát. Kancelář GA ČR shromažďuje návrhy 

projektů od jednotlivých řešitelů, připravuje podklady pro jednání OK a POK a spravuje 

rozpočet GA ČR.42  

Sekretariát GA AV dbá na dodržování pravidel pro hospodaření s účelovými 

finančními prostředky, eviduje v součinnosti s Ekonomickým odborem kanceláře 

AV ČR finanční prostředky přidělené GA AV a jejich rozdělení na jednotlivé 

grantové projekty.43 

 

3.4 Typy grantových projektů 

Komparaci typů grantových projektů obou institucí znázorňuje tab. č. 3.3. 

 

 

 

 
                                                
39 Statut GA AV. Dostupný na http://www.gaav.cz/data/pdf/ostatni/Statut_GAAV.pdf, 15. února 2008. 
40 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících  zákonů; ve znění pozdějších předpisů. 
41 Statut GA AV. Dostupný na http://www.gaav.cz/data/pdf/ostatni/Statut_GAAV.pdf, 15. února 2008. 
42 Blíže viz PILNÝ, J. Ekonomika veřejného sektoru. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 132.  
43 Statut GA AV. Dostupný na http://www.gaav.cz/data/pdf/ostatni/Statut_GAAV.pdf, 15. února 2008. 
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Tab. č. 3.3: Komparace typů grantových projektů GA ČR a GA AV 
GA ČR GA AV 

standardní grantové projekty standardní badatelské grantové projekty 
postdoktorské grantové projekty juniorské badatelské grantové projekty 
doktorské grantové projekty doplňkové publikační grantové projekty 
programy mezinárodní spolupráce  

Zdroj: Grantový systém GA ČR, GA AV, 2008, vlastní zpracování. 
 

Z této tabulky vidíme, že GA ČR poskytuje finanční podporu na vědecké 

projekty v rámci tzv. programů standardních projektů, doktorských projektů, 

postdoktorských projektů, dále v programu bilaterálních projektů s mezinárodní 

spoluprací a nakonec na projekty v rámci programu EUROCORES, které organizuje 

Evropská vědecká nadace (European Science Foundation).44  

Oproti tomu GA AV poskytuje finanční podporu na standardní badatelské 

grantové projekty, na juniorské badatelské grantové projekty a dále na doplňkové 

publikační grantové projekty.45 

 

Standardní grantové projekty GA ČR versus standardní badatelské 

grantové projekty GA AV 
Standardní grantový projekt je vědecký projekt základního výzkumu, jehož cíle 

a způsob řešení stanovuje uchazeč, resp. navrhovatel sám. Ten si může přizvat k řešení 

další spolupracovníky z jiných institucí nebo fyzické osoby zabývající se VaV.46 

Předmětem standardních badatelských grantových projektů je základní výzkum 

v disciplínách pokrytých jednotlivými OR.47 

Doba řešení standardního grantového projektu je 1 až 5 let.48 Oproti tomu 

u standardních badatelských grantových projektů je předpokládaná délka řešení 3 až 5 

let.49 

GA ČR navíc oproti GA AV podporuje v rámci řešení standardních grantových 

projektů spolupráci se zahraničními pracovišti. O finanční podporu pro zahraniční 

spolupráci je možné žádat již v návrhu projektu, nebo u již probíhajících grantových 

                                                
44 Obecné info o GA ČR. Dostupné na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/?p=103#more-103, 15. února 
2008. 
45 Popisy typů grantových projektů. Dostupné na http://www.gaav.cz/granty_typy.php, 15. února 2008. 
46 Grantový systém GA ČR 2008. Dostupný na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/wp-
content/uploads/2008/02/grantovy_system2008.pdf, 15. února 2008. 
47 Popisy typů grantových projektů. Dostupné na http://www.gaav.cz/granty_typy.php, 15. února 2008. 
48 Grantový systém GA ČR 2008. Dostupný na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/wp-
content/uploads/2008/02/grantovy_system2008.pdf, 15. února 2008. 
49 Popisy typů grantových projektů. Dostupné na http://www.gaav.cz/granty_typy.php, 15. února 2008. 
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projektů dodatečně, v rámci příslušné dílčí zprávy. U projektů se zahraniční spoluprací 

hradí zpravidla každá strana základní výdaje na činnosti probíhající na vlastním území. 

Účelové prostředky poskytnuté na společný projekt na území ČR se spravují 

a kontrolují podle předpisů platných v ČR.50 

 

Postdoktorské grantové projekty GA ČR versus juniorské badatelské 

grantové projekty GA AV 
GA ČR zavedla od roku 1997 program postdoktorských projektů (Post-Doc), 

kterých se mohou účastnit mladí vědci do 35 let, kteří mají ukončené doktorské 

studium. Cílem programu je podpořit zájem absolventů postgraduálního studia o práci 

ve vědeckých institucích. Program by měl těmto institucím pomoci vytvořit pro 

začínající vědecké pracovníky takové platové podmínky, aby neodcházeli z vědecké 

praxe. Snahou je také využít potenciál uznávaných odborníků a zapojit do jimi řešené 

problematiky mladé nadějné vědce.51 

Cílem juniorských badatelských grantových projektů je podnítit mladé 

talentované vědce k formulování vlastní tématiky – konkrétního, obvykle úzce 

vymezeného problému – a k vytvoření malého týmu pro jeho řešení. Účelová dotace je 

udělována projektům, jejichž předmětem je základní výzkum v disciplinách pokrytých 

jednotlivými OR. Juniorské badatelské grantové projekty tak mají sloužit k profilaci 

budoucích vedoucích týmů. Grantový projekt může navrhovat mladý badatel, který je 

absolventem nebo studentem doktorského studijního programu a v době zahájení řešení 

nedovrší 35 let. Pokud bude řešitel pracovat na projektu s řešitelským týmem, musí být 

tito pracovníci v době zahájení řešení projektu mladší 38 let.52  

V rámci GA ČR je doba řešení postdoktorského projektu 1 až 3 roky.53 V rámci 

GA AV může být taktéž řešení projektů rozvrženo na 1 až 3 roky.54 

 

 

 

                                                
50 Grantový systém GA ČR 2008. Dostupný na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/wp-
content/uploads/2008/02/grantovy_system2008.pdf, 15. února 2008. 
51 Typy grantových projektů. Dostupné na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/?p=133#more-133, 15. února 
2008. 
52 Popisy typů grantových projektů. Dostupné na http://www.gaav.cz/granty_typy.php, 15. února 2008.  
53 Grantový systém GA ČR 2008. Dostupný na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/wp-
content/uploads/2008/02/grantovy_system2008.pdf, 15. února 2008. 
54 Popisy typů grantových projektů. Dostupné na http://www.gaav.cz/granty_typy.php, 15. února 2008.  
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Doktorské grantové projekty GA ČR 
Aktivitou GA ČR zahájenou od roku 2003 je program doktorských projektů 

určených pro doktorské týmy sdružující doktorandy v dané tematické oblasti. Účelem 

programu je zvýšit společenskou vážnost doktorského studia a učinit tak vědeckou 

dráhu atraktivnější pro absolventy studia magisterského.55 Doktorský tým je složen 

minimálně z pěti studentů doktorských studijních programů a minimálně tříčlenného 

vedení týmu; maximální počet studentů by neměl být větší než 20. Do řešení 

doktorského projektu mohou být zapojeni i zahraniční studenti doktorských studijních 

programů. Doba trvání doktorského projektu je 1 až 4 roky.56 

 

Programy mezinárodní spolupráce GA ČR 
Od roku 1999 je GA ČR spolu s AV ČR členem European Science Foundation 

(ESF) - Evropské vědecké nadace sdružující národní vědecké instituce téměř všech 

zemí Evropy. V rámci tohoto sdružení se GA ČR účastní podpory mezinárodních 

vědeckých programů EUROCORES. Mimo tyto programy poskytuje GA ČR finanční 

podporu z programu INGO (MŠMT) i na další aktivity ESF. 

Dále roku 2006 vyhlásila GA ČR veřejnou soutěž v programu mezinárodních 

bilaterálních projektů, které zahrnují vědeckou spolupráci česko-německou a česko-

korejskou.57 

 

Doplňkové publikační grantové projekty GA AV 
GA AV poskytuje podporu i na doplňkové publikační grantové projekty. Tento 

typ grantových projektů je určen na podporu vydání již existujících rukopisů původních 

vědeckých prací vzniklých při řešení badatelských projektů standardního typu. 

Předmětné publikace obvykle shrnují výsledky výzkumné činnosti za poměrně dlouhé 

období a nemohou být tedy financovány v rámci standardních grantových projektů. 

Nejčastěji jsou granty poskytovány badatelským týmům z oblasti humanitních 

a společenských věd. Podpora je udělována na jeden rok.58 

 

                                                
55 Typy grantových projektů. Dostupné na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/?p=133#more-133, 15. února 
2008. 
56 Grantový systém GA ČR 2008. Dostupný na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/wp-
content/uploads/2008/02/grantovy_system2008.pdf, 15. února 2008. 
57 Typy grantových projektů. Dostupné na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/?p=133#more-133, 15. února 
2008. 
58 Popisy typů grantových projektů. Dostupné na http://www.gaav.cz/granty_typy.php, 15. února 2008. 
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3.5 Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji 

GA ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na řešení grantových projektů základního 

výzkumu ve vymezených oborech a ve schválených programech. Vyhlášení zveřejňuje 

v Obchodním věstníku, v informačním systému výzkumu a vývoje a na svých 

internetových stránkách. Návrh projektu může být zpracován a podán ve veřejné soutěži 

v těchto oborech základního výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, 

společenské vědy, zemědělské vědy.59 

AV ČR také jako GA ČR vyhlašuje každoročně veřejnou soutěž ve VaV na 

grantové projekty. Administrativním zajištěním veřejných soutěží je pověřena GA AV. 

Seznam grantových projektů navržených k podpoře je zveřejněn na webových stránkách 

GA AV. Poskytovatelem účelové podpory je AV ČR.60 

V rámci problematiky veřejné soutěže jsou určena navíc ještě další tři specifika, 

která jsou u obou institucí porovnávána, a to: 

o účastníci; 

o posuzovací řízení; 

o kritéria hodnocení návrhů projektů. 

 

Účastníci veřejné soutěže 
Komparaci účastníků veřejné soutěže GA ČR a GA AV zachycuje tab. č. 3.4. 

 

Tab. č. 3.4: Komparace účastníků veřejné soutěže GA ČR a GA AV 
GA ČR GA AV 

fyzická či právnická osoba se sídlem v ČR 
všechny právnické osoby s trvalým sídlem 
v ČR či fyzické osoby s trvalým nebo 
dlouhodobým pobytem v ČR 

organizační složka státu či územního 
samosprávného celku 

organizační složka státu nebo územního 
samosprávného celku 

organizační jednotka Ministerstva obrany 
či Ministerstva vnitra zabývající se VaV  

právnická osoba se sídlem v členském 
státě EU či v jiném státě tvořícím 
Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo 
občan takového státu 

 

Zdroj: Grantový systém GA ČR, Grantový systém AV ČR, Statut GA AV, 2008, vlastní zpracování. 
 

                                                
59 Obecné info o GA ČR. Dostupné na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/?p=134#more-134, 15. února 
2008. 
60 Grantový systém AV ČR. Dostupný na http://www.gaav.cz/granty.php, 15. února 2008. 
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Předchozí tabulka uvádí, že účastníkem veřejné soutěže vyhlašované GA ČR 

i AV ČR může být fyzická či právnická osoba se sídlem v ČR a také organizační složka 

státu či územního samosprávného celku.  

Organizační jednotka Ministerstva obrany či Ministerstva vnitra zabývající se 

VaV a dále právnická osoba se sídlem v členském státě EU či v jiném státě tvořícím 

EHP nebo občan takového státu  se mohou stát účastníky veřejné soutěže vyhlašované 

GA ČR. 

 

Posuzovací řízení 
Porovnání posuzovacího řízení GA ČR a GA AV je uvedeno v tab. č. 3.5. 

 

Tab. č. 3.5: Komparace posuzovacího řízení GA ČR a GA AV 
GA ČR GA AV 

podání návrhu projektu uchazečem podání návrhu grantového projektu 
uchazečem 

přijímání návrhů a posuzování návrhů 
v OK a POK na základě oponentských 
posudků externích oponentů 

přijímání návrhů komisí a hodnocení 
návrhů OR na základě nezávislého 
hodnocení oponenty 

rozhodnutí předsednictva o udělení grantu rozhodnutí rozšířeného předsednictva 
o přidělení účelové podpory 

Zdroj: Grantový systém GA ČR, Grantový systém AV ČR, Statut GA AV, 2008, vlastní zpracování. 
 

Schéma posuzovacího řízení GA ČR je naznačeno v příloze č. 10. 

V rámci GA AV návrh grantového projektu podává uchazeč, návrh projektu 

zpracovává navrhovatel stejně, jako je tomu v případě GA ČR. Návrh grantového 

projektu se podává podle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné soutěže 

pro daný rok a typ grantového projektu. Komise pro přijímání návrhů projektů, kterou 

jmenuje ad hoc předseda, má právo odmítnout návrh, který nesplňuje podmínky 

stanovené ve vyhlášení veřejné soutěže, uvádí nesprávné či neúplné údaje, nebo jehož 

obsah či forma neodpovídá stanoveným požadavkům. Otázky týkající se věcného 

obsahu návrhu projektu projednává komise s příslušnou OR a předsednictvem. Návrhy 

grantových projektů přijaté do veřejné soutěže jsou hodnoceny OR formou panelů na 

základě nezávislého hodnocení oponenty („peer review"). OR stanoví pořadí podaných 

návrhů grantových projektů na základě vlastního hodnocení podle stanovených kritérií 

a posudků oponentů. O přidělení účelové podpory grantovému projektu rozhoduje 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 41 

rozšířené předsednictvo61 na základě pořadníků návrhů vypracovaných OR. Rozhodnutí 

o přidělení účelové podpory na řešení grantového projektu je konečné.62 

 

Kritéria hodnocení návrhů projektů 
Srovnání kritérií hodnocení návrhů projektů dokumentuje tab. č. 3.6. 

 

Tab. č. 3.6: Komparace kritérií hodnocení návrhů projektů v rámci GA ČR 
a GA AV 

GA ČR GA AV 
např.: očekávaný přínos v rámci oboru závažnost badatelského záměru 

význam pro infrastrukturu vědy a techniky kvalita dosavadního výsledku 
navrhovatele 

způsobilost uchazeče a navrhovatele řešit 
grantový projekt oprávněnost finančních požadavků 

přiměřenost finančních požadavků  
posouzení předchozí spolupráce uchazeče 
a navrhovatele s GA ČR  

Zdroj: Grantový systém GA ČR, Grantový systém AV ČR, Statut GA AV, 2008, vlastní zpracování. 
 

V rámci GA ČR a GA AV je stejným kritériem pro hodnocení návrhů projektů 

přiměřenost finančních požadavků. GA ČR oproti GA AV používá navíc větší počet 

hodnotících kritérií. Kromě výše uvedených se jedná také o tato kritéria:63 

§ přiměřenost velikosti pracovního týmu a jeho složení; 

§ prokázaná zahraniční spolupráce; 

§ společenská závažnost;64 

§ základní aspekty navrhovaného řešení.65 

 

                                                
61 Rozšířené předsednictvo GA AV se podle Statutu GA AV skládá z předsednictva GA AV, předsedů 
OR a předsedy Rady pro mezioborové projekty. viz Rozšířené předsednictvo GA AV. Dostupné na 
http://www.gaav.cz/vedeni.php, 17. února 2008. 
62 Statut GA AV. Dostupný na http://www.gaav.cz/data/pdf/ostatni/Statut_GAAV.pdf, 17. února 2008. 
63 Grantový systém GA ČR 2008. Dostupný na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/wp-
content/uploads/2008/02/grantovy_system2008.pdf, 17. února 2008. 
64 Posuzuje se zejména, do jaké míry může daný grantový projekt přispět k dosažení pokroku při řešení 
problémů i v jiných odvětvích vědy a techniky a zda výsledek řešení projektu může sloužit jako podklad 
pro rozšiřování a prohlubování poznání nebo zda může pomoci při řešení jiných celospolečenských 
problémů. viz Grantový systém GA ČR 2008. Dostupný na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/wp-
content/uploads/2008/02/grantovy_system2008.pdf, 17. února 2008. 
65 Posuzuje se zejména, do jaké míry je navrhovaná koncepce řešení ujasněná a propracovaná, zda byla 
zvolena adekvátní metodika řešení, zda byly vymezeny jasné cíle řešení a jaká je jejich náročnost 
a reálnost. viz Grantový systém GA ČR 2008. Dostupný na http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/wp-
content/uploads/2008/02/grantovy_system2008.pdf, 17. února 2008. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.gaav.cz/vedeni.php
http://www.gaav.cz/data/pdf/ostatni/Statut_GAAV.pdf
http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/wp
http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/wp
http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/wp
http://www.fineprint.cz


 42 

3.6 Přidělené účelové finanční prostředky GA ČR a GA AV 
z určených zdrojů v letech 2002 - 2006 

Pro každý rok jsou GA ČR přidělovány účelové finanční prostředky zákonem 

o státním rozpočtu. Naopak pro GA AV jsou účelové prostředky vyčleňovány 

z rozpočtu AV ČR. Komparaci přidělených účelových prostředků z určených zdrojů 

GA ČR a GA AV v letech 2002 – 2006 znázorňuje tab. č. 3.7. 

 

Tab. č. 3.7: Komparace přidělených účelových prostředků z určených zdrojů 
GA ČR a GA AV v letech 2002 – 2006 (v tis. Kč) 

GA ČR GA AV Přidělené účelové finanční prostředky 
v jednotlivých letech ze státního 

rozpočtu z rozpočtu AV ČR 

2002 1 051 241 155 890 
2003 1 172 237 191 040 
2004 1 223 000 209 973 
2005 1 299 000 221 345 
2006 1 370 670 246 392 
Celkem 6 116 148        1 024 640 
Zdroj: Zpráva o činnosti GA ČR, 2002 – 2005, Bulletin GA ČR, 2006, Fakta a statistiky o činnosti 
GA AV, 2002 – 2003, Bulletin GA AV, 2005 a 2007, vlastní zpracování. 
 

Z tabulky je patrné, že u obou institucí se přidělené účelové finanční prostředky 

rok od roku zvyšují. Ovšem velký rozdíl je právě v množství přidělených účelových 

finančních prostředků, se kterými mohou organizace disponovat. Zatímco GA ČR 

dostala v letech 2002 - 2006 ze státního rozpočtu každoročně v průměru 

1 223 230 tis. Kč, tak GA AV získala z rozpočtu AV ČR ročně v průměru 

204 928 tis. Kč. Což znamená, že GA AV bylo přiděleno z rozpočtu AV ČR přibližně 

šestkrát méně finančních prostředků než GA ČR ze státního rozpočtu. 

 

3.7 Udělené granty v letech 2002 - 2006 

Porovnání grantů GA ČR a GA AV v letech 2002 – 2006 zobrazuje tab. č. 3.8. 

Údaje, z kterých následná komparace vychází, jsou pro GA ČR uvedeny 

v příloze č. 11 a pro GA AV v příloze č. 12. 
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Tab. č. 3.8: Komparace udělených grantů GA ČR a GA AV v letech 2002 – 2006 
(v tis. Kč) 

Udělené granty v jednotlivých letech GA ČR GA AV 

2002 1 036 158    155 833 
2003 1 161 285    191 044 
2004 1 220 658    209 973 
2005 1 307 202    219 841 
2006 1 374 823    245 832 
Celkem 6 100 126 1 022 523 

Zdroj: Zpráva o činnosti GA ČR, 2002 – 2005, Bulletin GA ČR, 2006, Fakta a statistiky o činnosti 
GA AV, 2002 – 2003, Bulletin GA AV, 2005 a 2007, vlastní zpracování. 
 

Tak, jak každým rokem narůstá množství přidělených účelových finančních 

prostředků, roste i množství udělených grantů. V letech 2002 – 2006 udělila GA ČR 

ročně v průměru asi 1 220 025 tis. Kč grantů. Oproti tomu GA AV udělila ročně 

průměrně zhruba šestkrát méně grantů, tedy 204 505 tis. Kč. Množství udělených grantů 

bylo samozřejmě odvislé od množství přidělených účelových finančních prostředků. 

 

3.8 Úspěšnost přijetí grantových projektů v letech 2002 - 2006 

Úspěšnost vypočítáme jako podíl počtu udělených grantů a počtu žádostí 

o udělení grantů. Výsledek poté vynásobíme 100 a máme konečné řešení v procentech.  

Údaje potřebné pro výpočet úspěšnosti přijetí grantových projektů jsou součástí 

tab. č. 3.9.  

 

Tab. č. 3.9: Počty požadavků na nové projekty a počty udělených grantů na nové 
projekty v rámci GA ČR a GA AV v letech 2002 - 2006 

Rok  GA ČR GA AV 
Počet požadavků na nové projekty 1 907 289 2002 
Počet udělených grantů na nové projekty 799 140 
Počet požadavků na nové projekty 2 260 385 2003 Počet udělených grantů na nové projekty 884 206 
Počet požadavků na nové projekty 1 705 406 2004 Počet udělených grantů na nové projekty 584 139 
Počet požadavků na nové projekty 2 256 543 2005 Počet udělených grantů na nové projekty 708 131 
Počet požadavků na nové projekty 2 180 617 2006 Počet udělených grantů na nové projekty 640 185 

Zdroj: Zpráva o činnosti GA ČR, 2002 – 2005, Bulletin GA ČR, 2006, Fakta a statistiky o činnosti 
GA AV, 2002 – 2003, Bulletin GA AV, 2005 a 2007, vlastní zpracování. 
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Srovnání úspěšnosti přijetí grantových projektů v rámci GA ČR a GA AV 

v letech 2002 – 2006 znázorňuje graf č. 3.1. 

Graf č. 3.1: Komparace úspěšnosti přijetí grantových projektů v rámci GA ČR 
a GA AV v letech 2002 – 2006 (v %) 
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Zdroj: Zpráva o činnosti GA ČR, 2002 – 2005, Bulletin GA ČR, 2006, Fakta a statistiky o činnosti 
GA AV, 2002 – 2003, Bulletin GA AV, 2005 a 2007, vlastní zpracování. 

 

Z předchozího grafu je zřejmé, že v rámci GA ČR úspěšnost přijetí grantových 

projektů každým rokem klesá. V rámci GA AV nelze vysledovat pravidelný pokles 

úspěšnosti přijetí grantových projektů; úspěšnost je v jednotlivých letech různá, kolísá. 

U obou organizací je úspěšnost přijetí grantových projektů nižší než 60 %.  

GA ČR měla nejvyšší úspěšnost přijetí grantových projektů v roce 2002. Jednalo 

se o 41,90% úspěšnost. Naproti tomu rok 2006 byl rokem s nejnižší úspěšností přijetí 

grantových projektů, a to 29,36 %. 

V rámci GA AV bylo nejvyšší úspěšnosti dosaženo v roce 2003, jednalo se 

o 53,51% úspěšnost přijetí grantových projektů. Naopak nejnižší úspěšnosti bylo 

dosaženo v roce 2005. Tehdy byla úspěšnost přijetí grantových projektů rovna 24,13 %. 

 

Úspěšnost přijetí jednotlivých typů grantových projektů v rámci GA ČR 

a GA AV v letech 2002 - 2006 
Pro rozšíření a větší názornost jsou uvedeny také výpočty úspěšnosti přijetí 

jednotlivých typů grantových projektů v rámci GA ČR (zachyceno v tab. č. 3.10) 

a GA AV (zachyceno v tab. č. 3.11). Údaje potřebné pro výpočty v rámci GA ČR jsou 

součástí přílohy č. 11 a údaje potřebné pro výpočty v rámci GA AV jsou obsaženy 

v příloze č. 12. 
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Tab. č. 3.10: Výpočty úspěšnosti přijetí jednotlivých typů grantových projektů 
v rámci GA ČR v letech 2002 – 2006 (v %) 

Rok Typ grantového projektu Výpočet Úspěšnost v % 
Standardní projekty (601/1 587)*100 37,87 2002 
Post-doc projekty (198/320)*100 61,88 
Standardní projekty (615/1 599)*100 38,46 
Post-doc projekty (204/422)*100 48,34 2003 
Doktorské projekty (42/185)*100 22,70 
Standardní projekty (490/1 576)*100 31,09 2004 Post-doc projekty (94/129)*100 72,87 
Standardní projekty (564/1 762)*100 32,01 
Post-doc projekty (115/380)*100 30,26 
Doktorské projekty (28/85)*100 32,94 2005 

Projekty Eurocores (1/29)*100   3,45 
Standardní projekty (472/1 639)*100 28,80 2006 Post-doc projekty (168/541)*100 31,05 

Zdroj: Zpráva o činnosti GA ČR, 2002 – 2005, Bulletin GA ČR, 2006, vlastní zpracování. 
 

V letech 2002 – 2006 byla v rámci GA ČR průměrná úspěšnost přijetí 

standardních projektů 33,59 % a průměrná úspěšnost přijetí post-doc projektů 43,47 %. 

 

Tab. č. 3.11: Výpočty úspěšnosti přijetí jednotlivých typů grantových projektů 
v rámci GA AV v letech 2002 – 2006 (v %) 

Rok Typ grantového projektu Výpočet Úspěšnost v % 
Standardní badatelské grantové projekty (127/270)*100 47,04 2002 
Doplňkové publikační grantové projekty (13/19)*100 68,42 
Standardní badatelské grantové projekty (111/245)*100 45,31 
Juniorské badatelské grantové projekty (82/123)*100 66,67 2003 
Doplňkové publikační grantové projekty (13/17)*100 76,47 
Standardní badatelské grantové projekty (85/277)*100 30,69 
Juniorské badatelské grantové projekty (50/116)*100 43,10 2004 
Doplňkové publikační grantové projekty (4/13)*100 30,77 
Standardní badatelské grantové projekty (71/327)*100 21,71 
Juniorské badatelské grantové projekty (53/191)*100 27,75 2005 
Doplňkové publikační grantové projekty (7/25)*100 28,00 
Standardní badatelské grantové projekty (102/371)*100 27,49 
Juniorské badatelské grantové projekty (74/226)*100 32,74 2006 
Doplňkové publikační grantové projekty (9/20)*100 45,00 

Zdroj: Fakta a statistiky o činnosti GA AV, 2002 – 2003, Bulletin GA AV, 2005 a 2007, vlastní 
zpracování. 
 

GA AV měla v letech 2002 - 2006 průměrnou úspěšnost přijetí standardních 

badatelských grantových projektů 33,29 % a průměrnou úspěšnost přijetí doplňkových 

publikačních grantových projektů 48,94 %. Průměrná úspěšnost přijetí juniorských 

badatelských grantových projektů v letech 2003 – 2006 byla rovna 39,48 %. 
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4 Zhodnocení činnosti a financování výzkumu a vývoje v ČR 

4.1 Zabezpečení výzkumu a vývoje  

Pojmy výzkum a vývoj jsou v ČR definovány zákonem č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje); ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon upravuje systém podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a s tím 

souvisejících práv a povinností právnických a fyzických osob zabývajících se 

výzkumem a vývojem a státních orgánů zajišťujících jejich podporu. Definice výzkumu 

a vývoje ve výše jmenovaném zákoně je totožná s definicí, která je uvedena ve Frascati 

manuálu.66 

Oblast výzkumu a vývoje a jeho podpory z veřejných prostředků nepřímo 

upravuje, kromě základních předpisů výzkumu a vývoje uvedených v příloze č. 1, řada 

souvisejících právních předpisů, které např. vymezují možnosti státu zasahovat do 

konkurenčního prostředí, upravují zadávání veřejných zakázek nebo stanovují postavení 

stáních výzkumných organizací, vymezují postavení AV ČR, vysokých škol, upravují 

pravidla informačních systémů veřejné správy atd. Výzkumu a vývoje se dále týkají 

i obecné právní předpisy upravující např. smluvní vztahy, průmyslově právní ochranu, 

poskytování informací, kontrolu apod.67 

Instituce, které provozují výzkum, přijímají mimo jiné i vlastní etické kodexy, 

které vycházejí z obecných principů etiky výzkumu, ale obsahují i specifická etická 

pravidla pro příslušnou oblast výzkumu. Při zachování svobody výzkumné činnosti by 

tyto instituce měly zavázat své členy k dodržování příslušných etických pravidel. 

Výzkumné instituce by měly přijmout zásady projednávání případů neetického jednání 

(včetně vymezení příkladů neetického jednání, stanovení legitimního způsobu 

projednávání případu, stanovení sankcí a zplnomocnění k provedení sankcí).68 

 

 

                                                
66 Výdaje na výzkum a vývoj. Dostupné na http://www.czso.cz, 25. února 2008. 
67 Blíže viz PRNKA, T.; ŠPERLINK, K.; HRONEK, F.; KŘENEK, P.; CHVOJKA, M.; SHRBENÁ, J. 
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2007. Ostrava: Repronis, 
2006, s. 10. 
68 Blíže viz HALÁSKOVÁ, M. a kol. Veřejná ekonomika a správa B. Ostrava: VŠB-TU, Ekf, 2006. 
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4.2 Národní politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 – 2008 
a Národní program výzkumu II 

Národní politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 – 2008 vytyčuje základní 

cíle podpory VaV z veřejných a z jiných prostředků, jejich členění, věcné zaměření 

podpory na období 4 až 6 let a obsahuje opatření k jejich realizaci.  

Hlavní obecný cíl Národní politiky výzkumu a vývoje je přispět k vytvoření 

ekonomicky vysoce kompetitivní společnosti při zachování sociální soudržnosti. 

Dlouhodobými základními směry výzkumu jsou:69 

⇒ udržitelný rozvoj; 

⇒ molekulární biologie; 

⇒ energetické zdroje; 

⇒ materiálový výzkum; 

⇒ konkurenceschopné strojírenství; 

⇒ informační společnost; 

⇒ bezpečnostní výzkum. 

Priority VaV jsou realizovány prostřednictvím Národního programu výzkumu II. 

Jako systémové priority byly zvoleny tyto oblasti: 

Ø lidské zdroje; 

Ø mezinárodní spolupráce ve VaV; 

Ø regionální aspekty ve VaV; 

Ø využití výsledků VaV v praxi; 

Ø hodnocení výzkumu. 

Národní program výzkumu II odstraňuje při zachování všech pozitivních rysů 

a hlavně jeho základních idejí (tj. podporovat úspěšné oblasti českého výzkumu, které 

jsou rovněž potřebné z celospolečenského hlediska) zásadní nedostatky Národního 

programu výzkumu I. Veřejné prostředky na Národní program výzkumu II byly 

soustředěny pouze do rozpočtových kapitol MŠMT a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Tato ministerstva plní roli poskytovatelů a MŠMT je zároveň koordinátorem Národního 

programu výzkumu II jako celku.70 

 
                                                
69 Národní politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 - 2008. Dostupná na 
http://www.vyzkum.cz/storage/att/1FA326578097CB71278DB3A833CF5841/NPVAV%20aktualizovan
%c3%a1.pdf, 10. března 2008. 
70 Blíže viz PRNKA, T.; ŠPERLINK, K.; HRONEK, F.; KŘENEK, P.; CHVOJKA, M.; SHRBENÁ, J. 
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2007. Ostrava: Repronis, 
2006, s. 18. 
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Strategické nástroje Národní politiky výzkumu a vývoje 
Strategické nástroje slouží k naplnění cílů Národní politiky VaV. Mezi 

strategické nástroje patří:71 

I. financování a podpora VaV – hlavní nástroj politiky VaV: 

a) veřejná podpora VaV (účelová a institucionální podpora); 

b) nepřímá podpora VaV – daňové, celní a jiné úlevy VaV (např. odpisy, 

osvobození od cla, osvobození od darovací daně – placené příjemcem, 

zvýhodněné půjčky a úroky atd.). 

II. právní prostředí a organizační struktura VaV, morálka a etika; 

III. informační a technická infrastruktura VaV – podmínka moderního VaV. 

 

Principy a vize politiky výzkumu a vývoje  
Mezi principy a vize politiky VaV ČR patří: 

ü otevřenost, pružnost a transparentnost při přípravě i realizaci; 

ü provázanost s jinými oblastmi. 

Politika VaV bude i nadále připravována a realizována otevřeným způsobem za 

široké účasti zástupců a organizací jednotlivých sektorů VaV a zástupců uživatelů 

výsledků VaV.  

Institucionální a organizační uspořádání VaV, zaměření a pravidla státní 

podpory VaV nemohou být v delším období neměnná. V průběhu realizace politiky 

VaV bude sledována a vyhodnocována úspěšnost a efektivnost VaV v ČR a včas budou 

navrhovány změny politiky a nástrojů pro její realizaci.  

Orgány státní správy, instituce a organizace VaV musí předcházet vzniku 

podezření z neobjektivního a nevhodného lobbyismu při rozdělování finančních 

prostředků včasným informováním široké i odborné veřejnosti a umožněním 

svobodného přístupu ke všem informacím. 

Při přípravě dalších politik VaV bude věnována zvláštní pozornost koordinaci 

s politikami i pro jiné oblasti státního zájmu. O zabezpečení těchto návazností budou 

usilovat i orgány a instituce odpovědné za její realizaci. 

 

 

                                                
71 Národní politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 - 2008. Dostupná na 
http://www.vyzkum.cz/storage/att/1FA326578097CB71278DB3A833CF5841/NPVAV%20aktualizovan
%c3%a1.pdf, 10. března 2008. 
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4.3 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

Gestorem mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je MŠMT, včetně gesce 

za sjednávání příslušných smluvních dokumentů. Z procedurálního hlediska patří 

mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti výzkumu a vývoje v ČR mezi takové, které 

schvaluje vláda ČR formou usnesení a které vyžadují souhlas Parlamentu ČR 

a ratifikaci. 

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je vytvářena jako dlouhodobá 

koncepce, vedoucí k rozvoji prosperity země působením přidané hodnoty, kterou 

mezinárodní spolupráce přináší. Základem a hlavní součástí mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu a vývoji jsou vždy společné projekty výzkumných a vývojových prací nebo 

účast v mezinárodních mnohostranných projektech (aktivitách).  

Pro ČR patří mezi hlavní priority zapojení do struktur výzkumu a vývoje EU, 

především co nejefektivnějších účast v Rámcových programech výzkumu a vývoje EU 

a EURATOM, dále účast na budování a strukturování Evropského výzkumného 

a inovačního prostoru a účast na realizaci tzv. Lisabonské strategie. Významné jsou 

však rovněž samostatné projekty mnohostranné a dvoustranné spolupráce, vybrané 

k finanční podpoře ve veřejné soutěži, a podpora účasti ve významných mezinárodních 

vládních i nevládních organizacích. 

Stejně jako Národní politika výzkumu a vývoje, je vhodné, aby i politika 

v oblasti mezinárodní spolupráce (jež je součástí Národní politiky výzkumu a vývoje 

jako samostatný podprogram) byla v souladu s politikami členských států EU pro tuto 

oblast minimálně do té míry, jakou vyžaduje legislativa EU. Jde zejména o aplikaci 

článku 169 Smlouvy o EU v amsterodamském znění, který umožňuje Evropskému 

společenství, aby společně s členskými státy vytvářelo programy evropského výzkumu 

a vývoje a podílelo se na jejich financování a přispívalo tak i ke koordinaci národních 

politik výzkumu a vývoje. Pro dosažení žádoucího stupně integrace oblasti výzkumu 

a vývoje do EU je vhodné postupovat v souladu se všeobecnými zvyklostmi vyspělých 

zemí EU a dosáhnout takového legislativního prostředí, které by tuto integraci co 

nejvíce podporovalo.72 

Kromě oblasti vyspělých zemí Evropy je nutno při tvorbě politiky mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji přihlížet také k legislativnímu prostředí v zemích 

                                                
72 Blíže viz PRNKA, T.; ŠPERLINK, K.; HRONEK, F.; KŘENEK, P.; CHVOJKA, M.; SHRBENÁ, J. 
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2007. Ostrava: Repronis, 
2006, s. 95. 
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středoevropského regionu a dále k politice výzkumu a vývoje v USA, Kanadě a ve 

vyspělých zemích Asie.73 

 

4.4 Evropský výzkumný a inovační prostor 

Evropský výzkumný a inovační prostor (ERA) byl zřízen rozhodnutím Evropské 

rady. Jeho základní ideou je vytvoření evropsky jednotného prostředí pro VaV s cílem 

dosáhnout lepší soudržnosti v této oblasti a přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti 

Evropy vůči USA a některým asijským státům. 

Vychází se z toho, že výdaje na VaV v Evropě stále klesají, že se snižuje 

množství investic do výzkumu, že kariéra vědeckého nebo výzkumného pracovníka 

nepatří k přitažlivým životním a pracovním cílům a že se nedostatečně a ne zcela 

vhodně využívají vzácné zdroje pro výzkum k prospěchu společnosti a stále se objevují 

problémy etiky ve vědě (např. výzkum embryonálních kmenových buněk). 

K řešení výše uvedených problémů by mělo přispět zřízení Evropského 

výzkumného prostoru. V tomto novém prostředí pak vznikají návrhy na nové rámcové 

programy. ERA zahrnuje rámcové programy, národní politiky členských států EU 

a jejich koordinaci a evropské výzkumné organizace. Vše by mělo vyústit ve skutečnou 

evropskou vědní a výzkumnou politiku. Za nejvýznamnější je nutné považovat to, že 

rámcové programy jsou zřizovány s cílem přispět k vytváření ERA. 

Strukturování a posilování ERA má přispět ke zlepšení kvality života v EU 

a Evropě obecně, a to tím, že bude zvýšena konkurenceschopnost Evropy vůči USA 

a Japonsku. Toho by mělo být dosaženo zlepšením využívání prostředků vkládaných do 

VaV a zvýšením efektivnosti VaV a podporou výzkumné infrastruktury. 

K těmto cílům by měla přispět tzv. Lisabonská strategie, zahájená v roce 2000, 

jejímž cílem je rychle dosáhnout utváření ERA s tím, že bude brán v úvahu udržitelný 

hospodářský růst a sociální soudržnost s konečným cílem umožnit, aby se Unie do roku 

2010 stala nejkonkurenceschopnější a dynamickou ekonomikou založenou na 

poznatcích. Lisabonská strategie vyústila v tzv. Barcelonský cíl, a to dosáhnout v EU do 

                                                
73 Blíže viz PRNKA, T.; ŠPERLINK, K.; HRONEK, F.; KŘENEK, P.; CHVOJKA, M.; SHRBENÁ, J. 
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2007. Ostrava: Repronis, 
2006, s. 95. 
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roku 2010 podílu výdajů na VaV na HDP průměrně 3 % HDP (přitom 1 % by mělo být 

dosaženo z veřejných zdrojů, 2 % ze soukromé sféry).74 

 

4.5 Institucionální zabezpečení výzkumu a vývoje 

Výzkum a vývoj se v současné době v ČR uskutečňuje na vysokých školách, 

v ústavech AV ČR, v resortních výzkumných organizacích a v samostatných či 

nesamostatných pracovištích v podnikové sféře. Přehled veřejných institucí 

podporujících VaV v ČR je součástí přílohy č. 5.  

Významnými aktéry VaV v ČR jsou GA ČR, Rada pro výzkum a vývoj, AV ČR 

a MŠMT. V ČR existuje dostatečné množství veřejných i soukromých institucí, které 

podporují VaV. V oblasti státní správy VaV podporují ústřední orgány státní správy, 

a to vláda, ministerstva a další ústřední orgány státní správy.  

Asociace výzkumných organizací (AVO) jako dobrovolné sdružení 

právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž 

dosažené výsledky VaV jsou v převážné míře komerčně využívány. AVO je jediným 

sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný VaV v podnikatelské sféře, tedy VaV 

rozvíjený a provozovaný převážně ze soukromých zdrojů a mimo sektor AV ČR 

a vysokých škol. Mezi základní aktivity Asociace patří např. zastupování a prosazování 

zájmů aplikovaného VaV ve vztahu k orgánům státní správy, poskytování informací 

o aktuálním dění v oblasti aplikovaného VaV, pořádání odborných konferencí, seminářů 

a diskusních setkání pro členy Asociace, zajišťování expertní a poradenské činnosti pro 

potřeby aplikovaného VaV atd.75 

Podpora VaV z veřejných prostředků se v ČR provádí účelovou a institucionální 

podporou. Obě formy podpory mohou využít jak soukromé, tak i veřejné instituce. Ze 

třetí kapitoly, která obsahuje komparaci GA ČR a GA AV, vyplývá, že pro každý rok 

jsou GA ČR přidělovány účelové finanční prostředky zákonem o státním rozpočtu. 

Naopak pro GA AV jsou účelové prostředky vyčleňovány z rozpočtu AV ČR. V letech 

2002 – 2006 bylo GA AV přiděleno z rozpočtu AV ČR přibližně šestkrát méně 

finančních prostředků než GA ČR ze státního rozpočtu. Zatímco GA ČR dostala 

v letech 2002 - 2006 ze státního rozpočtu každoročně v průměru 1 223 230 tis. Kč, tak 
                                                
74 Blíže viz PRNKA, T.; ŠPERLINK, K.; HRONEK, F.; KŘENEK, P.; CHVOJKA, M.; SHRBENÁ, J. 
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2007. Ostrava: Repronis, 
2006, s. 95. 
75 Činnost AVO. Dostupná na http://www.avo.cz/cinnost.htm, 26. března 2008. 
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GA AV získala z rozpočtu AV ČR ročně v průměru 204 928 tis. Kč. Množství 

udělených grantů bylo samozřejmě odvislé od množství přidělených účelových 

finančních prostředků. Ve sledovaném období udělila GA ČR ročně v průměru asi 

1 220 025 tis. Kč grantů. Oproti tomu GA AV udělila ročně průměrně zhruba šestkrát 

méně grantů, tedy 204 505 tis. Kč. V letech 2002 – 2006 byla u obou organizací 

úspěšnost přijetí grantových projektů nižší než 60 %. 

 

4.6 Zhodnocení financování výzkumu a vývoje v ČR 

Financování výzkumu a vývoje je jedním ze strategických nástrojů Národní 

politiky výzkumu a vývoje. VaV může být financován ze zdrojů veřejných, soukromých 

podnikatelských, zahraničních a ostatních. 

Celkové výdaje na VaV (bez ohledu na zdroj jejich financování) v ČR každý 

rok vzrůstají. Zatímco v roce 1995 dosahovaly výdaje 13 983 mil. Kč, v roce 2006 

činily již 49 900 mil. Kč. Během let 1995 – 2006 celkové výdaje vzrostly 

o 35 917 mil. Kč. 

V ČR činil v roce 1995 podíl celkových výdajů na VaV na HDP vytvořeném 

ve stejném roce 0,95 %. V průběhu let 1995 – 2006 se hodnota ukazatele zvýšila na 

1,55 % HDP (rok 2006), tedy o 0,60 %. Hodnota tohoto ukazatele má relativně rostoucí 

tendenci. 

Během let 1995 – 2006 se na financování VaV podílel nejvíce podnikatelský 

sektor. Druhý největší podíl na financování zaujímal sektor vládní. Nejmenšího podílu 

dosáhlo zahraničí. Ostatní zdroje jsou při financování VaV téměř zanedbatelné. 

 

4.6.1 Podpora výzkumu a vývoje ze soukromých zdrojů 

Mezi soukromé podnikatelské zdroje se zahrnuje financování VaV z vlastních 

finančních zdrojů ekonomického subjektu, z finančních zdrojů jiného ekonomického 

subjektu ve stejné podnikatelské skupině a z finančních zdrojů z jiných ekonomických 

subjektů podnikatelského sektoru. 

Výdaje na VaV financované ze soukromých zdrojů v % HDP mají relativně 

rostoucí tendenci. V roce 1995 činila hodnota tohoto ukazatele 0,60 % HDP. V roce 

2006 hodnota ukazatele vzrostla na 0,88 % HDP. Podnikatelský sektor se jednoznačně 
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nejvíce podílí na financování VaV v ČR. Podnikatelský sektor financuje více než 

55 % z celkových výdajů na VaV. 

 

4.6.2 Podpora výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů 

Mezi veřejné zdroje se zahrnují prostředky určené na VaV, které jsou 

rozdělovány ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly na VaV a rozpočtů krajů. 

Systém podpory VaV z veřejných prostředků je značně decentralizovaný. 

V podstatě všechna ministerstva a ústřední správní úřady podporují ze svých 

rozpočtových kapitol VaV. Nejvýznamnější působnosti v systému mají MŠMT a Rada 

pro výzkum a vývoj.76 Veřejná podpora VaV se provádí institucionální podporou 

a účelovým financováním. 

Institucionální podpora je především určena pro základní výzkum prováděný bez 

konkrétního realizačního zaměření, který zajišťuje vědecký rozvoj určitého oboru. 

Zatímco institucionální podpora se týká podpory celého vědeckého programu (oboru), 

tak účelové financování je zaměřeno na podporu řešení jednotlivého projektu.77 

Výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů v % HDP činily v roce 1995 

0,32 %. V roce 2006 dosáhl tento ukazatel hodnoty 0,60 % HDP. Tento ukazatel má 

v ČR relativně rostoucí tendenci. Vládní sektor je druhým největším zdrojem pro 

financování VaV. Vládní sektor financuje více než 39 % z celkových výdajů na 

VaV. 

 

4.6.3 Podpora výzkumu a vývoje ze zahraničních zdrojů 

Zahraničí zahrnuje všechny instituce a jednotlivce umístěné mimo politické 

hranice země a dále všechny mezinárodní organizace (kromě výdělečně činných firem) 

provozující činnost uvnitř hranic země. 

Výdaje na VaV financované ze zahraničních zdrojů v % HDP dosahovaly 

v roce 1995 výše 0,03 % HDP. V roce 2006 činila hodnota ukazatele pouze 

0,05 % HDP. U tohoto ukazatele nebyla vysledována ani rostoucí, ani klesající 

                                                
76 Blíže viz PRNKA, T.; ŠPERLINK, K.; HRONEK, F.; KŘENEK, P.; CHVOJKA, M.; SHRBENÁ, J. 
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2007. Ostrava: Repronis, 
2006, s. 12. 
77 Finanční podpora VaV v ČR. Dostupná na http://www.avo.cz/dotproj.htm, 26. února 2008. 
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tendence. Tento ukazatel během let 1995 – 2006 kolísal. Zahraničí financuje pouze 

3 % z celkových výdajů na VaV. 

 

Podpora výzkumu a vývoje ze strukturálních fondů EU  
Z 26 miliard EUR (zhruba 728 miliard Kč), které by měla ČR v období 2007 – 

2013 obdržet ze strukturálních fondů EU (Evropského fondu regionálního rozvoje 

a Evropského sociálního fondu) a Fondu soudržnosti, je na podporu výzkumu 

a technologického vývoje přímo vyčleněno 8 % této sumy, tedy 2,071 miliardy EUR. 

Dalších 11,75 % objemu prostředků (3,041 miliardy EUR) bude věnováno na podporu 

inovací v podnicích. Další zdroje budou určeny na zakládání výzkumných týmů, 

podporu mladých vědců, dále partnerství a vznik sítí mezi vzdělávacími a výzkumnými 

institucemi veřejného a soukromého sektoru, zakládání technologických platforem, 

zatraktivnění prostředí pro působení pracovníků ve VaV, mobilitu vědců, jakož i na 

popularizaci vědy a výzkumu. Celková částka směřující na podporu výzkumu, vývoje 

a inovací ze strukturálních fondů by se tak v ČR měla v příštích sedmi letech pohybovat 

kolem 5,5 až 6 miliard EUR. 

Základním programovým dokumentem pro čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU je Národní rozvojový plán na léta 2007 – 

2013. Podpora výzkumu, vývoje a inovací je jednou ze třinácti priorit tohoto plánu. Na 

jeho základě byly s Evropskou komisí dojednány texty Rámce podpory Společenství 

a odvozených operačních programů pro realizaci pomoci. Tematické (sektorové) 

operační programy převádí tedy jednotlivé priority Národního rozvojového plánu do 

konkrétních oblastí podpor, které jsou přesně věcně vymezeny a navzájem odděleny. 

Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci sektorových operačních programů je 

vždy věcně příslušné ministerstvo. Koordinátorem využití strukturálních fondů EU 

v ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.78 

 

 

                                                
78 Blíže viz PRNKA, T.; ŠPERLINK, K.; HRONEK, F.; KŘENEK, P.; CHVOJKA, M.; SHRBENÁ, J. 
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2007. Ostrava: Repronis, 
2006, s. 130 – 131. 
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4.6.4 Přehled výdajů na výzkum a vývoj ČR a jiných zemí 

Celkové (hrubé) výdaje na výzkum a vývoj představují souhrnný ukazatel 

finančních vstupů do oblasti výzkumu a vývoje, který je používán pro účely 

mezinárodního srovnání. Pro snadnost a korektnost srovnání je obvyklé vyjadřovat jej 

ve vztahu k HDP. Tento poměr je označován jako intenzita výzkumu a vývoje 

a vyjadřuje náročnost HDP na výdaje na VaV. Ukazatel celkových výdajů na VaV 

zahrnuje výdaje na tuto oblast, realizované na území daného státu v daném období. Není 

přitom rozlišován zdroj financování, ani jeho účel. 

Vývoj tohoto ukazatele v čase v mezinárodním porovnání výrazně ovlivňují 

strukturální charakteristiky jednotlivých národních ekonomik (např. vysoký podíl 

velkých nadnárodních společností a jejich objem výdajů na VaV, odvětvová struktura 

ekonomiky apod.)79 

 

1) Celkové výdaje na výzkum a vývoj v % HDP 
Při srovnání celkových výdajů na VaV v % HDP EU (15) a USA se ukazuje 

enormní a dále vzrůstající odstup EU od USA v odpovídajícím podílu výdajů na HDP. 

Tento odstup a jeho zvýšení v posledních letech jsou v EU z největší části (přes 80 %) 

způsobeny snížením výdajů na VaV v soukromé sféře. 

Odstup EU (15) v intenzitě VaV za Japonskem je ještě větší, jelikož Japonsko již 

investuje 3 % svého HDP do výzkumu. Porovnání s Japonskem je však vzhledem 

k rozdílným úlohám veřejného a soukromého sektoru v Evropě a v Japonsku obtížné. 

Kromě toho se v posledních letech zhoršila hospodářská výkonnost Japonska. Zhoršení 

bylo vyvoláno problémy v japonském finančním systému, což vedlo ke snížení přínosů 

vysokých výdajů na VaV. 

ČR ani zdaleka nedosahuje takových celkových výdajů na VaV v % HDP jako 

EU (15). Ovšem nutno dodat, že intenzita VaV v jednotlivých zemích EU je velmi 

rozdílná. Pohybuje se od 1 % nebo i méně především v členských státech 

u Středozemního moře až k více než 3 % ve Finsku nebo Švédsku. Rozdíly mezi 

regiony v jednotlivých zemích jsou ještě větší. Rozmanitost rozdílu v Evropě vyžaduje 

diferencované, zároveň však koordinované politiky, které umožní dosažení vyšší 

dynamiky.  

                                                
79 Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU. Dostupné na 
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Vyzkum_Vyvoj_Inovace.pdf, 27. února 2008. 
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Srovnání celkových výdajů na VaV v % HDP ČR, EU (15), USA a Japonska 

přehledně znázorňuje graf č. 4.1. Komparace se týká let 1995 – 200380. 

Graf č. 4.1: Komparace celkových výdajů na výzkum a vývoj v % HDP ČR, 
EU (15), USA a Japonska v letech 1995 - 2003 
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Zdroj: ČSÚ, Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 
 

EU se mimo jiné v dnešní době obává rostoucích čínských investic do VaV. Za 

pět let bude Čína investovat do této oblasti větší procento svého HDP než EU. Evropská 

komise se obává především toho, že většina západních společností přesune své aktivity 

v oblasti VaV na východ. 

V EU by do roku 2010 měly investice do výzkumu a vývoje narůst do výše 

kolem 1,90 % HDP Unie. Cíl Lisabonské strategie, tj. investice ve výši 3 % HDP, 

dosažen patrně nebude. Také ČR je vzdálena cíli 3 % HDP pro VaV. 

 

2) Výdaje na výzkum a vývoj financované z veřejných zdrojů v % HDP 
Výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů v % HDP jsou stále nejvyšší 

v USA. EU (15) financuje VaV z veřejných zdrojů v menší míře než USA, ale ve větší 

míře než Japonsko. V ČR je hodnota tohoto ukazatele dlouhodobě na nejnižší úrovni. 

Ovšem pozitivní je, že v ČR hodnota tohoto ukazatele stoupá. Naopak v Japonsku 

výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů v % HDP v posledních letech mírně 

klesají.  

                                                
80 Na Eurostatu aktuálnější data pro komparaci nejsou k dispozici. 
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Srovnání ČR, EU (15), USA a Japonska v oblasti výdajů na VaV financovaných 

z veřejných zdrojů v % HDP dokumentuje graf č. 4.2. Komparace se opět týká let 1995 

– 200381. 

Graf č. 4.2: Komparace výdajů na výzkum a vývoj financovaných z veřejných 
zdrojů ČR, EU (15), USA a Japonska v letech 1995 – 2003 (v % HDP) 

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

rok

%
 H

DP

ČR
EU (15)
USA
Japonsko

 
Zdroj: ČSÚ, Eurostat, 2008, vlastní zpracování. 

 

I druhý cíl Lisabonské strategie, kdy by výdaje na výzkum a vývoj financované 

z veřejných zdrojů měly v roce 2010 dosáhnout 1 % HDP, zřejmě v ČR a také EU 

nebude splněn. 

                                                
81 Na Eurostatu aktuálnější data pro komparaci nejsou k dispozici. 
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Závěr 
Výzkum, vývoj a inovace a jejich pružná a neodkladná aplikace v ekonomickém 

procesu představují společně s faktorem vzdělávání nejdůležitější dlouhodobý zdroj 

ekonomického rozvoje a prosperity země. 

Klíčovým požadavkem EU je prosazování adekvátní národní politiky výzkumu 

a vývoje u každého členského státu. Schválením dokumentu Národní politika výzkumu 

a vývoje ČR (2004 – 2008), vyhlášením Národního programu výzkumu II a schválením 

přístupu ČR k Akčnímu plánu VaV EU se vláda ČR přihlásila k provádění takové 

politiky ve VaV, která by měla přivést český VaV na evropskou úroveň. 

Řada úkolů vyplývajících z politiky VaV již byla splněna. Uvést lze především 

realizaci Národního programu výzkumu II, zákon o veřejných výzkumných institucích, 

dlouhodobé základní směry výzkumu, daňové úlevy pro subjekty investující do 

výzkumu, návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních buňkách a zavedení 

systému hodnocení VaV a jejich výsledků.  

V druhé polovině roku 2006 již začaly přípravné práce na formulaci Národního 

programu výzkumu III na léta 2009 – 2015. V současnosti také MŠMT ve spolupráci 

s Radou pro výzkum a vývoj zahájilo přípravu nové Národní politiky výzkumu a vývoje 

ČR. 

Oblast VaV upravují nejen příslušné zákony a ostatní právní předpisy, ale také 

etické kodexy, které přijímají instituce, které provozují výzkum. 

Významnými aktéry VaV v ČR jsou GA ČR, Rada pro výzkum a vývoj, AV ČR, 

MŠMT, ostatní ministerstva a jiné subjekty. Objektem VaV je celá společnost.  

Cíl diplomové práce byl splněn. Při zpracování diplomové práce byly problémy 

se získáváním aktuálních informací o výdajích na výzkum a vývoj jak v rámci ČR (rok 

2007), tak i v rámci vybraných zemí (EU, USA a Japonska). 

Z provedené komparace GA ČR a GA AV vyplynulo, že u obou organizací byla 

úspěšnost přijetí grantových projektů v letech 2002 – 2006 nižší než 60 %. Úspěšnost 

byla vypočítána jako podíl počtu udělených grantů a počtu žádostí o udělení grantů. 

Výsledek se poté vynásobil 100 a dostali jsme konečné řešení v procentech. V rámci 

GA ČR úspěšnost přijetí grantových projektů každým rokem klesá. V rámci GA AV 

nebyl vysledován pravidelný pokles úspěšnosti přijetí grantových projektů; úspěšnost 

byla v jednotlivých letech různá, kolísavá. GA ČR měla nejvyšší úspěšnost přijetí 

grantových projektů v roce 2002. Jednalo se o 41,90% úspěšnost. V rámci GA AV bylo 
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nejvyšší úspěšnosti dosaženo v roce 2003, jednalo se o 53,51% úspěšnost přijetí 

grantových projektů. Hypotéza, že úspěšnost přijetí grantových projektů v rámci 

GA ČR a GA AV je nižší než 60 %, byla potvrzena. 

Všeobecně platí, že náklady na VaV jsou vysoké. Náklady na VaV stále 

stoupají, a to vzhledem k růstu, složitosti a náročnosti řešených problémů, vzhledem 

k růstu požadavků na materiálně-technické vybavení pracovišť, včetně provádění 

finančně nákladných experimentů, různých prací v náročných terénech aj. 

V ČR činil v roce 1995 podíl celkových výdajů na VaV na HDP vytvořeném ve 

stejném roce 0,95 % (13 983 mil. Kč). V roce 2006 dosáhl tento ukazatel hodnoty 

1,55 % HDP (49 900 mil. Kč). Hodnota tohoto ukazatele má relativně rostoucí tendenci. 

V roce 1995 činily výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů v % HDP 

v ČR 0,32 %. V roce 2006 dosáhl tento ukazatel hodnoty 0,60 % HDP. Tento ukazatel 

má v ČR také relativně rostoucí tendenci. Vládní sektor je druhým největším zdrojem 

pro financování VaV, financuje více než 39 % z celkových výdajů na VaV. Na 

financování VaV se jednoznačně nejvíce podílí podnikatelský sektor, financuje více než 

55 % z celkových výdajů na VaV. Zahraničí financuje pouze 3 % z celkových výdajů 

na VaV. Ostatní zdroje jsou při financování VaV téměř zanedbatelné. 

I když výdaje na VaV v ČR rok od roku stoupají, přesto nedosahují takové 

úrovně jako např. v EU, USA nebo Japonsku. Nutno však dodat, že EU vynakládá ročně 

mnohokrát méně finančních prostředků na VaV než USA a Japonsko. V tomto ohledu 

EU výrazně zaostává jak za USA, tak i za asijskými zeměmi. 

Důvodem velkého zaostávání EU za USA a Japonskem ve výdajích na VaV je 

neexistence inovačně přívětivého trhu, který by usnadnil přenesení výsledků VaV do 

praktických aplikací a do výroby nových produktů a služeb. Pro zlepšení inovačního 

prostředí je třeba harmonizovat pravidla na podporu inovací napříč Unií, posílit 

poptávku po inovacích prostřednictvím veřejných zakázek a vytvořit konkurenční 

prostředí v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Pro efektivnější financování VaV je 

nezbytné cílené financování, s nímž souvisí přesun zdrojů k oblastem s vyšší úrovní 

priority. Ke změnám by mělo dojít i uvnitř rozpočtů EU. Strukturální fondy by měly 

hrát v procesu podpory výzkumu významnější roli než doposud. 

V ČR do roku 2010 investice do VaV narostou do výše kolem 1,75 % HDP. Cíl 

Lisabonské strategie, tj. investice ve výši 3 % HDP, dosažen nebude. Výdaje na VaV 

financované z veřejných zdrojů se budou v roce 2010 pohybovat kolem 0,58 % HDP. 

I druhý cíl Lisabonské strategie, kdy by výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů 
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měly v roce 2010 dosáhnout 1 % HDP, v ČR nebude splněn. Je zřejmé, že předsevzetí 

z Lisabonu nebudou v žádném případě splněna. Vyplývá to z provedené analýzy výdajů 

na VaV v ČR v letech 1995 – 2006 a také z ověření předpokladů (výsledků na základě 

analýzy) pomocí matematické metody – extrapolace. Hypotéza, že do roku 2010 

celkové výdaje na VaV v ČR nedosáhnou 3 % HDP, byla potvrzena. Hypotéza, že do 

roku 2010 výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů v ČR nedosáhnou 1 % HDP, 

byla rovněž potvrzena. 

Doposud mají výzkum, vývoj a inovace velmi nízké přínosy pro ekonomiku 

a společnost ČR. Selhává také současný systém podpory VaV, který jako celek není již 

nadále schopen poskytovat efektivně a včas prostředky na VaV. Velmi málo je 

využívána možnost financovat VaV ze zdrojů EU pro tuto oblast. Nadále pokračuje 

roztříštěnost českého výzkumu a podpora průměrnosti na úkor excelence. Setkáváme se 

i s faktickou absencí priorit vedoucí k narůstajícímu zaostávání za světem v řadě oborů. 

Ze všech těchto důvodů v únoru 2008 Rada pro výzkum a vývoj schválila 

materiál s názvem Návrh Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Hlavním 

cílem reformy je, aby veřejné prostředky investované do základního výzkumu přinášely 

skutečně nové poznatky (a to nikoliv jen v kontextu ČR, ale ve srovnání se světem) 

a aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 

přinášely konkrétní ekonomický či jiný přínos z jejich realizace. 

Reforma je soustředěna na dosažení sedmi hlavních cílů, které podmiňují 

zlepšení současného stavu. Reforma má zjednodušit podporu VaV – instituce 

podporovat podle výsledků, týmy projektově, výrazně snížit počet 22 rozpočtových 

kapitol, z nichž je podporován VaV, zjednodušit administrativu, podpořit excelenci ve 

výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace, podmínit 

programovou podporu VaV spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků VaV, 

založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů, zavést pružnější 

organizační struktury veřejného výzkumu, zajistit odborníky pro výzkum, vývoj 

a inovace, intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji 

a inovacích. 

ČR může obstát v celosvětové soutěži jen s dobře fungujícím trojúhelníkem 

„výzkum – vzdělávání – inovace“, tak jak to činí všechny úspěšné země. Tyto tři oblasti 

musí být každá sama o sobě dobře strukturována, na každé z nich se musí podílet 

veřejný i soukromý sektor a také vzájemné vazby tří oblastí musí být zbaveny 

formálností a bariér omezujících efektivnost systému jako celku. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 61 

Reforma musí zvýšit renomé a přitažlivost ČR pro domácí i zahraniční 

výzkumné pracovníky, zájem zahraničí o výzkumnou spolupráci s českými 

organizacemi a zájem o nákup výzkumu, licencí či know-how u českých organizací. 

Dále musí vytvořit podmínky, které podněcují výzkumné organizace podporované 

z veřejných prostředků k transferu znalostí VaV do praxe. Reforma musí také přispět ke 

zvýšení úspěšnosti českých podniků na mezinárodních trzích se špičkovými výrobky, 

technologiemi a službami na bázi rychle uplatněných výsledků českého výzkumu. 
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