
 

 

Prohlášení Rady pro výzkum a vývoj 

k zachování výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v letech 2010 až 2012 
na úrovni roku 2009 

 

Preambule: 

zachování výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v letech 2010 až 2012 
na úrovni roku 2009 znamená de facto jejich krácení o 1,2 mld. Kč, tj. zhruba o 5 %, díky 
nezbytnosti kofinancování projektů strukturálních fond ů EU 

 
V souvislosti s Ministerstvem financi předkládanými rozpočtovými opatřeními je navrhováno 

zachování výdajů na výzkum, vývoj a inovace v následujících letech na úrovni roku 2009. Rada pro 
výzkum a vývoj musí toto opatření promítnout do připravovaného rozpočtu na r. 2010 včetně 
střednědobého výhledu na roky 2011 a 2012. Maximální snahou přitom je  zachování co největší 
kontinuity stávajících programů a závazků.  

 
Rada plně chápe složitost a náročnost stávající ekonomické situace i to, že zachováním výdajů 

na úrovni roku 2009 znamená oproti krácení v jiných oblastech prioritu vlády. Současně však 
upozorňuje, že již toto omezení původně předpokládaných výdajů v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací bude negativně ovlivňovat probíhající reformu v této oblasti. Rozpočet na výzkum, vývoj a 
inovace je nyní prakticky vyčerpán řadou předcházejících závazků a mandatorních položek, kde 
v roce 2010 o více než 1,2 mld. Kč rostou výdaje na kofinancování projektů Strukturálních fondů 
EU, které jsou v této oblasti hrazeny na úkor národních aktivit. Stávající zmrazení celkových  
výdajů tak znamená pokles prostředků na rozvoj výzkumných organizací v průměru o 22 %, což 
povede v řadě případů k rasantnímu útlumu jejich činnosti. Relativně stejně, tj. o 22 %, jsou kráceny 
i výdaje u nových výzev v případě účelového financování.  

 
Rada proto žádá vládu, aby stávající omezující opatření znovu zvážila a předešla tak 

nežádoucímu útlumu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, která je na všech fórech jednoznačně 
považována jako strategická protikrizová aktivita posilující zaměstnanost, konkurenceschopnost a 
stabilní ekonomický růst. Čekat s návratem k dříve plánovanému každoročnímu nárůstu prostředků 
na oblast výzkumu, vývoje a inovací až to zlepšené ekonomické podmínky dovolí, se může ukázat 
jako málo prozíravé.  

 

V Praze dne 20. května 2009 


