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SP ČR: Vývoj aplikovaného výzkumu v ČR je v ohrožení 
 

Více jak tři hodiny včera ve večerních hodinách probíhala na jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) 

bouřlivá debata o návrhu státního rozpočtu pro rok 2016. Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR při ní sice ocenili 

snahu vlády o úsporná opatření, současně ale upozornili na dramatickou situaci v oblasti podpory aplikovaného 

výzkumu. Podle Svazu předložený návrh státního rozpočtu potvrzuje sestupný vývoj podpory aplikovaného výzkumu v 

České republice. „Žádáme vládu, aby zastavila propad financování aplikovaného výzkumu. Pokud se nic neudělá, 

budeme v roce 2018 na třetině výdajů v roce 2013. Přitom právě aplikovaný výzkum roztáčí naši ekonomiku,“ 

uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. Připomenul současně, že tato otázka byla vznesena na 

Sněmu SP ČR při zahájení letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, ale odpověď za oblast vědy a 

výzkumu zodpovědného vicepremiéra Pavla Bělobrádka nebyla podle účastníků Sněmu dostačující. „Vystoupení bylo 

zklamáním,“ uvedl Jan Rafaj.  

Podle SP ČR v letošním roce obdrží oblast aplikovaného výzkumu z rozpočtu pouze polovinu objemu z roku 2012. Při 

současném trendu hrozí skutečnost, že v roce 2018 dostane méně než třetinu oproti roku 2012. Nadále zůstává zásadní 

nepoměr základního a aplikovaného výzkumu, do kterého patří nejen Technologická agentura ČR (TAČR) a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR. 

Pro obrácení negativního trendu SP ČR požadujeme úpravu rozpočtu kapitoly Technologické agentury ČR, aby bylo 

možné realizovat soutěže v programech GAMA, DELTA a EPSILON, a tak naplnit indikátory těchto vládou schválených 

programů. Navýšení zejména rozpočtu TAČR pro program EPSILON v roce 2016 o cca 500 mil. Kč na 3,359 mld. Kč.  
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Zástupci SP ČR upozornili vládu, že při pohledu na současný ekonomický vývoj vidí větší prostor pro snížení deficitu. 

Podle něho i přes snahy některých ministerstev uspořit v řádech milionů, celkově státní rozpočet opět navyšuje výdaje 

například na nákup služeb.  

SP ČR upozorňuje na to, že navýšení plánovaných výdajů na nákup služeb je ve skutečnosti větší než hodnota 4,6 % 

uváděná jako meziroční nárůst výdajů na služby (návrh rozpočtu 2016 vs. návrh rozpočtu 2015).  

SP ČR také poukázal na potřebu pokračovat s opravami silnic 2. a 3 tříd. „Kde jsou peníze pro kraje na opravu 

´tankodromů´,“ uvedl Jan Rafaj. 

SP ČR sice kladně hodnotí, že vláda se snaží o některá dílčí opatření, jako je například boj proti daňovým únikům. 

Nevidí ale systémové změny u klíčových položek. Podle Svazu vláda dosud nepředložila konkrétní plán opatření a jejich 

vyčíslení přispívající k dlouhodobé stabilizaci veřejných financí.  

SP ČR podporuje navýšení dotací v kapitole MPO na obnovitelné zdroje energie ve výši 20,4 mld. Kč, která je určena na 

úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla. Považuje za správné posílení výdajů u 

klíčových institucí na podporu exportu. SP ČR upozorňuje na to, že z návrhu rozpočtu není patrné, jak budou finančně 

pokryta některá horizontální témata. Příkladem je téma digitální agendy, která nemá jednotné řízení v rámci vlády, a její 

jednotlivé oblasti jsou rozděleny mezi resorty. 

Silně diskutovaným tématem byla problematika trhu práce. „Potřebujeme rozpohybovat vnitřní migraci,“ uvedl Jan 

Rafaj s tím, že na jedné straně je u nás 104 tisíc neobsazených pracovních míst a na druhé straně téměř 451 tisíc osob 

registrovaných na úřadech práce. Závěrem diskuse byl slib premiéra Bohuslava Sobotky, že MPSV připraví detailní 

rozbor oborů jak zaměstnavateli nabízených míst, tak i rozbor struktury nezaměstnaných. Hovořilo se i o vnější migraci. 

Mezi sociálními partnery panuje shoda, že nejprve je potřeba najít způsoby zaměstnání lidí žijících v ČR a teprve poté 

obsazovat volná pracovní místa zahraničními pracovníky. 


