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Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) předložený návrh rozpočtu 

na rok 2021 ve výši 38,2 mld. Kč za málo ambiciózní, ač se jedná o meziroční navýšení 2 mld. Kč. Vzhledem 

k současné situaci je třeba více podpořit aplikovaný průmyslový výzkum realizovaný ve spolupráci podniků a 

výzkumných organizací, aby se zabránilo snížení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Je třeba se také 

přiblížit k cíli stanovenému Inovační strategií ČR 2030 a dostat ČR mezi inovační lídry Evropy.  

 

Řada soukromých firem, dosud tahoun růstu investic v této oblasti, nebude mít totiž v současné době 

dostatek prostředků na své inovace a na pokračování dlouhodobé spolupráce s výzkumnými organizacemi. 

Dle ČSÚ zhruba 60 % celkových výdajů na VaV v ČR činily výdaje realizované soukromými firmami, navíc 

soukromé výdaje na VaV každoročně rostly o více jak 10 %. Přerušení či zmírnění VaV aktivit by ohrozilo nejen 

růst produktivity a postavení českých firem v zahraničí, ale také podnítilo propouštění vysoce kvalifikovaných 

pracovníků. Výdaje na VaVaI mají totiž vysoce multiplikační efekt.  

 

Žádáme RVVI a vládu, aby zohlednily níže uvedené zásadní připomínky a mezi své priority zařadily podporu 

sektoru, který díky tomu bude moci v budoucnu bezprostředně generovat prostřednictvím daní vyšší příjmy 

státního rozpočtu. 

 

1. Žádáme navýšení rozpočtu Technologické agentury ČR na program TREND o 2 mld. Kč na pokrytí 

výrazně vyššího zájmu ve vyhlášených soutěžích v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu 

TREND. Dostatečné prostředky by měly být zajištěny na tento program v rámci celého 

střednědobého výhledu. 

Odůvodnění připomínky 
Důvod dramatického nárůstu zájmu podniků o podporu v programu TREND bezprostředně souvisí s 

dopady koronavirové krize na ekonomiku. Program TREND je nyní ideální nástroj pro podporu 

podniků i ekonomiky. Je zde řada kvalitních již připravených projektů, stanoven standardní způsob 

jejich hodnocení v reálném čase atd. 

Tato připomínka je zásadní 
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2. Žádáme navýšení rozpočtu Technologické agentury ČR na program Národní centra kompetence o 1 

mld. Kč. Dostatečné prostředky by měly být zajištěny na tento program v rámci celého 

střednědobého výhledu. 

Odůvodnění připomínky 
Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a 

posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Tato spolupráce je dlouhodobě jednou z 

hlavních slabin českého výzkumu a vývoje, jak uvádí mnohé analýzy a zahraniční doporučení EK, OECD 

atd. V době, kdy se ji začalo pomalu dařit prosazovat, hrozí velké riziko útlumu společných aktivit 

firem a výzkumných organizací, jelikož je z krátkodobého pohledu finančně náročná.  

Tato připomínka je zásadní 
 

3. V rámci rozpočtové kapitoly MPO žádáme o navýšení institucionální podpory v letech 2021 až 2023 

o 90 mil. Kč na udržitelnost projektů z NPU II podle usnesení vlády ze dne 20. května 2019 č. 352, 

bodu II, 2, písm. d).  

Odůvodnění připomínky 
Úkol z usnesení vlády ze dne 20. května 2019 č. 352 v bodu II, 2, písm. d) ukládá zohlednit ukončování 

podpory velkých výzkumných center podpořených v Národním programu udržitelnosti II (NPU II). 

Předkládaný materiál tento úkol neplní, konstatuje pouze, že u příslušných poskytovatelů došlo k 

navýšení DK RVO o 4 %. K tomu ale došlo i u jiných poskytovatelů (které tento úkol vlády neplní) a 

toto navýšení nijak s problematikou NPU II nesouvisí. 

V části předkládací zprávy týkající se navýšení výdajů na VaVaI na rok 2021 není problematika NPU II 

vůbec zmíněna.  

Tato připomínka je zásadní 

 
4. Žádáme o vypuštění bodu 4 návrhu usnesení vlády, kde se poskytovatelům ukládá "zohlednit 

organizační začlenění výzkumných center financovaných z Národního programu udržitelnosti II do 

hodnocení příslušných organizací".  

Odůvodnění připomínky 
Jak je uvedeno v předchozí zásadní připomínce, předkládaný materiál MPO aj. poskytovatelům 

finančně nezajišťuje úkol z usnesení vlády ze dne 20. května 2019 č. 352. Přitom jim a příslušným VO 

ukládá další povinnosti. Splnění navrženého úkolu musí být v souladu s rozpočtovými pravidly (IP RVO 

se řídí § 14a - 14q a příslušnými ustanoveními správního řádu) a předkladatel materiálu žádný 

metodický postup nenavrhl. Naopak RVVI uložila na svém 358. zasedání dne 29. května 2020 "KHV 

zpracovat a Radě předložit ke schválení materiál vymezující společenskou relevanci zahrnující typické 

příklady výsledků a jejich hodnocení, podle níž budou hodnoceny výsledky aplikovaného výzkumu a 

jejich uplatnění v praxi" - tento úkol dosud nebyl splněn. Poskytovatelé tak mají bez finančních 

prostředků zajistit začlenění center do hodnocení, aniž by bylo stanoveno, co a jak mají hodnotit.  

Tato připomínka je zásadní 

 

5. Žádáme zapracovat valorizaci institucionální podpory o 4 % ročně do střednědobého výhledu 

rozpočtu.  
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Odůvodnění připomínky 
V loňském roce byla schválena dohoda o valorizaci DK RVO. Ta se však nepromítá do výhledů roku 

2022 a 2023 např. u MPO, kde celková výše rozpočtu na DKRVO naopak klesá.  

Tato připomínka je zásadní 
 

6. Žádáme ministerstvo financí, vládu a další státní orgány, aby opět jasně veřejně deklarovaly podporu 

daňovým odpočtům na výzkum a vývoj.  

Odůvodnění připomínky 
V předloženém návrhu výdajů a navrženém usnesení vlády je zmíněn růst soukromých výdajů do 

výzkumu a vývoje a potřeba využít nástroje nepřímé podpory výzkumu a vývoje. Stát by proto měl 

firmám v současné situaci oznámit, že odpočty na výzkum a vývoj jsou podporovány jako jeden 

z klíčových nástrojů na podporu konkurenceschopnosti a očekává se růst počtu firem, které tento 

nástroj budou využívat. S tímto záměrem a principem by měly být postupy a školení pracovníků 

finanční správy. Navíc by měly finanční úřady více hrát roli konzultační. 

Tato připomínka je zásadní 


