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Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje a podporuje navýšení prostředků na výzkum, vývoj a inovace v letech 

2022 až 2024 nad platný střednědobý výhled. Pokud totiž Vláda ČR chce podpořit ekonomiku země po období 

covidu a v souladu s Inovační strategií ČR 2030 akcelerovat konkurenceschopnost ČR, je nezbytné investovat 

do oblasti VaVaI, především do aplikovaného výzkumu. Věříme, že tato oblast je pro vládu prioritní a považuje 

ji stejně jako Svaz průmyslu za nezbytný základ pro růst ekonomiky ČR. 

Nicméně inovativní firmy potřebují vzhledem k probíhající pandemii podpořit ve svém úsilí zvýšit svou 

konkurenceschopnost, produktivitu a postavení na zahraničních trzích, což se vrátí státu v následujících 

letech především v podobě vyššího odvodu daní. Z tohoto důvodu v připomínkách žádáme vyšší podporu 

aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. 

 

1. K části III. A a III. C materiálu 

Žádáme o zvýšení účelových výdajů v kapitole TA ČR v roce 2022 o 91 mil. Kč (na 5,5 mld. Kč), v r. 2023 

o dalších 200 mil. Kč (na 5,7 mld. Kč) a v roce 2024 o dalších 300 mil. Kč (na 6 mld. Kč). 

Odůvodnění 

Prostředky na institucionální podporu zejména základního výzkumu podle předloženého návrhu ve všech 

letech rostou (jen v kap. MŠMT a AV ČR je nárůst v r. 2020 602 mil. Kč, v r. 2023 o dalších 547 mil. Kč 

a v r. 2024 o dalších 568 mil. Kč). 

V protikladu k tomu je v kap. TA ČR, která je hlavním poskytovatelem podpory aplikovaného výzkumu 

(vč. implementace programů MPO, MD a MŽP) nárůst v r. 2022 výrazně nižší (337 mil. Kč) a na r. 2023 a 2024 

není navržen žádný nárůst výdajů. Zvýšení výdajů TA ČR v r. 2022 je přitom nižší, než bylo krácení jejích výdajů 

o 500 mil. Kč na r. 2021, ke kterému došlo ve finálním stádiu přípravy návrhu rozpočtu v září 2020. V praxi se 

tak následně naráželo na problémy s financováním programů, odkládáním soutěží apod., což podpoře inovací 

nepřispívá. 

V Memorandu o podpoře VaVaI v ČR z 19. 12. 2019, na které se u zvýšení IP DKRVO Předkládací zpráva 

odvolává, se ale nárůst institucionální podpory omezil podmínkou „aniž by byly nepříznivě ovlivněny ostatní 

výdaje SR VaVaI“, což předložený návrh SR VaVaI 2022 – 2024 jednoznačně nesplňuje. 
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Navrhovaná stagnace výdajů na aplikovaný výzkum v kap. TA ČR je v rozporu s hlavními strategickými 

dokumenty ČR (Inovační strategie ČR 2030, Národní politika VaVaI 2021+) atd. 

Návrh výdajů kap. TA ČR je v rozporu i s Předkládací zprávou, kde je deklarována priorita „financování 

aplikovaného výzkumu pro potřeby zvýšení konkurenceschopnosti ČR v souladu se schválenou NP VaVaI 

2021+.“ 

Na dlouhodobě podceněné financování aplikovaného výzkumu zejm. v kap. TA ČR při přípravě návrhu 

rozpočtu upozornil premiéra, ministryni financí a ministra průmyslu a obchodu a dopravy prezident SP ČR 

a požádal o jeho podporu v souladu s touto připomínkou. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. K části III. A a III. C materiálu 

Požadujeme, například snížením nárůstu v kapitole MZd v r. 2024 o 200 mil. Kč určených na nový program 

MZd Resortní program výzkumu VI., zvýšení nárůstu v kapitole MPO tak, aby byly zajištěny aktivity programu 

MPO CFF (2020 – 2024) pro podporu inovací, kde v r. 2024 dochází k poklesu výdajů o 220 mil. Kč. 

Odůvodnění 

V r. 2024 stávající Resortní program výzkumu V. MZd (2020 – 2026) pokračuje v plném rozsahu (r. 2021 – 

573 mil. Kč, r. 2022 – 843 mil. Kč, r. 2023 – 1043 mil. Kč a r. 2024 – 1043 mil. Kč) a současně je již navrženo 

zahájení nového dalšího programu Resortní program výzkumu VI. MZd s výdaji 200 mil. Kč. 

Současně v kapitole MPO v r. 2024 dochází ke snížení výdajů u běžícího programu The Country for the Future 

(CFF, 2020 – 2024) o 220 mil. Kč. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

3. K části III. G materiálu 

Navrhujeme doplnění 800 mil. Kč na programy ÉTA a ZÉTA TA ČR v komponentě 4.5 Rozvoj kulturního 

a kreativního sektoru (4.5.7 Podpora výzkumu a vývoje v oblasti sociálních a humanitních věd). 

Odůvodnění 

Viz Národní plán obnovy ze dne 9. 4. 2021, rozeslaný MPO do meziresortního připomínkového řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

4. K části III. A a III. B materiálu 

Upozorňujeme na výdaje kap. MŠMT v r. 2022 ve výši 723 mil. Kč a to v části institucionálních výdajů na 

operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). 

Odůvodnění 
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Operační programy bude EK v optimálním případě schvalovat v prvním čtvrtletí r. 2022, teprve pak budou 

vypsány výzvy a vybírány projekty, které zahájí řešení nejdříve v r. 2023. Navržené výdaje na spolufinancování 

OP JAK v r. 2022 MŠMT pravděpodobně nemůže využít a již na začátku implementace OP JAK by tak vznikly 

nároky z nespotřebovaných výdajů.  

Doporučující připomínka. 

 


