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Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě upozorňuje na propad podpory aplikovaného výzkumu a vývoje 

v posledních letech. Přitom jejich podpora má multiplikační efekt, jelikož vyžaduje několikanásobné 

prostředky samotných firem. Výsledky zejména průmyslového výzkumu, podporované hlavně 

Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), mají přímou návratnost do 

ekonomiky a generují následně příjmy státního rozpočtu. Svaz proto vyzýval k navýšení podpory, její 

stabilizaci a větší predikovatelnosti podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, která je důležitá 

zejména pro malé a střední podniky. Podpora výzkumu, vývoje a inovací má oproti jiným oblastem 

dlouhodobý efekt a vyžaduje plánování v delším horizontu. Svaz doufá, že pro vládu je oblast výzkumu, vývoje 

a inovací nadále prioritou a bude na ni úměrně významu alokovat dostatek prostředků. 

1. Svaz chápe aktuální ekonomické, bezpečnostní a politické podmínky a nutnost konsolidace 

veřejných rozpočtů, ale význam aplikovaného průmyslového výzkumu by neměl být dále 

podceňován. Současný návrh pro rok 2023 považuje Svaz za minimalistický. Nebude však dostatečně 

využit potenciál programů TREND, THÉTA, DOPRAVA 2020+, Prostředí pro život, které jsou pro 

dlouhodobý rozvoj ekonomiky důležité.  

 

2. Pro roky 2024 a 2025 však upozorňuje na požadavky nových soutěží a programů, které mají vést 

k růstu přidané hodnoty, energetické a digitální transformaci a odolnosti ekonomiky. Jedná se 

zejména o programy TREND, THÉTA 2, DOPRAVA 2020+, DOPRAVA 2030, Prostředí pro život. 

Žádáme, aby se při přípravě rozpočtů na tyto roky již situace stabilizovala a došlo k navýšení 

prostředků, a to také na rozvoj výzkumných organizací, zejména podporovaných MPO. Jak pro rok 

2024, tak pro rok 2025 je třeba celkově navýšit rozpočet v těchto položkách minimálně o 900 mil. 

Kč. 

 

3. Při případném dalším krácení návrhu rozpočtu Svaz důrazně upozorňuje, že by to mělo dopad na již 

rozpracované projekty a projekty vázané smlouvami mezi poskytovateli a řešiteli, což by mohlo mít 

další důsledky. 

Zásadní připomínka 


