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ČESKÁ REPUBLIKA - ZNALOSTNĚ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM EVROPY 

S ROSTOUCÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNÍ A VYSOKOU ZAMĚSTNANOSTÍ. 
 

Cílem Strategie hospodářského růstu je významným způsobem přiblížit Českou 
republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie. Měřeno 
ukazatelem HDP na jednoho obyvatele, je v silách země dosáhnout v roce 2013 
průměru EU. 

Na cestě k prosperitě země zaměří veřejné prostředky na podporu výrobků a 
služeb s vysokou přidanou hodnotou a zatraktivní své prostředí pro setrvání 
domácích společností a příliv nových ze zahraničí. Vytvoření nových pracovních míst 
spolu s rostoucím hrubým domácím produktem se kladně projeví na životní úrovni 
obyvatel.  

 

Úvod 

Strategie hospodářského růstu má dvě hlavní úlohy. Tou první je nastavení 
priorit pro koordinaci hospodářské politiky pro období do roku 2013 a nasměrování 
prostředků ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro období 2007-13. 
Druhou úlohou je komunikace těchto priorit veřejnosti a podnikatelům pro lepší 
tvorbu jejich očekávání. 

Zaměření Strategie 

Strategie hospodářského růstu je strategií priorit. Neřeší proto ani se nezabývá 
všemi problémy či nedostatky. Ani by neměla. 

Je několik oblastí, které přímo nebo nepřímo ovlivňují mezinárodní 
konkurenceschopnost ekonomických subjektu bez ohledu na jejich velikost a počet 
zaměstnanců. Legislativní rámec, daňová soustava a regulace zprostředkované vůči 
podnikateli veřejným sektorem jsou pravidly hry platnými pro danou ekonomiku. 
Přístup podniků k finančním prostředkům a jejich cena ovlivňuje schopnost podniků 
měnit či rozšiřovat stávající nebo započetí nových aktivit a tedy rychlost jejich reakce 
na změny na trhu. Rozvinutá infrastruktura dopravní, informační, realitní a 
energetická má významný dopad na nákladovost výrob i poskytovaných služeb a 
často je i jedním z hlavních vstupů. Bez dostatku pracovníků s požadovaným 
vzděláním a dovednostmi kteří jsou k dispozici v místě podnikání se žádný podnik 
nemůže stát konkurenceschopným. A nakonec přenos výsledků výzkumu a vývoje do 
praxe a schopnost inovovat produkty a služby jsou klíčové pro stále se zvyšující 
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produktivitu práce a s ní i ke stále rostoucí životní úrovni obyvatelstva. Schopnost 
státu ovlivnit podmínky v těchto oblastech je různá – od nastavení pravidel až po 
téměř výhradního poskytovatele služeb a prostředků. 

Proto se Strategie hospodářského růstu zaměřila na pět prioritních oblastí, 
pilířů, na kterých stojí konkurenceschopnost české ekonomiky. Jsou jimi 
Institucionální prostředí, Zdroje financování, Infrastruktura, Rozvoj 
lidských zdrojů a Výzkum Vývoj a Inovace. 

Jako nadstavbu nad zlepšováním podmínek napříč těmito pěti pilíři se 
Strategie hospodářského růstu zaměřuje na prorůstová opatření směřující Českou 
republiku k oborům a službám s vysokou přidanou hodnotou stojících na vzdělané 
pracovní síle a aktivně využívajících výsledků domácího i mezinárodního výzkumu a 
vývoje ke zvyšování své konkurenceschopnosti. 

Institucionální prostředí pro podnikání 
Česká republika potřebuje příznivější legislativní prostředí, špatná je také 

vymahatelnost práva. Mnoho případů, které české soudy řeší, trvá neúměrně dlouho. 
Země tak musí čelit žalobám u Evropského soudu pro lidská práva. Soustavné 
novelizace základních právních předpisů, vznik neustále nových regulatorních 
opatření a jejich špatná koordinace zvyšují transakční náklady společnosti. Korupce je 
v naší zemi vnímána jako závažný a málo řešený problém a boj proti ní se musí stát 
jednou z vládních priorit.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Okamžitě provést reorganizaci soudů a snížit formalitu jejich rozhodování. 
Obchodní i pracovní zákoníky koncipovat tak, aby nebyly samostatnými kodexy, ale 
pouze upravovaly specifika, jenž nebudou zakotvena v občanském zákoníku. 
  Přijmout nový insolvenční zákon posilující roli věřitele, začlenit analýzu dopadů 
nové legislativy do legislativního procesu, systematicky eliminovat korupční 
příležitosti ve veřejné správě a nově právně upravit střet zájmů. 

 

Ke zrychlení hospodářského růstu je nutná kvalitnější a výkonnější veřejná 
služba (u níž je třeba dbát na nízké náklady jejího poskytování). Cestou je 
zjednodušení komunikace státní správy s privátními subjekty, zejména širším 
využíváním informačních technologií. Ve veřejné správě je v průměru nižší výkonnost 
než v privátním sektoru. 

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Ve všech orgánech státní správy provést organizační, funkční, procesní a 
informační audity.  
 Zavést jednotný systém zadávání nákupů a zakázek jednotlivých státních orgánů 
na centralizované úrovni. 
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 Změnit systém odměňování ve veřejné správě a posílit zpětnou vazbu mezi 
uživateli a poskytovateli veřejné služby.  
 Podpořit elektronickou komunikaci se státní správou a propojit jednotlivé registry 
veřejné správy. 

 

Daňová zátěž v oblasti přímých daní a plateb na zdravotní a sociální 
zabezpečení je s ohledem na růstový potenciál české ekonomiky vysoká.  Cílem 
navrhovaných opatření není za každou cenu konkurovat nízkými  daněmi, ale 
zachovat a podpořit konkurenceschopnost České republiky.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Změnit strukturu zdanění od daní přímých k nepřímým při zachování stabilní 
daňové kvóty, pozvolně snižovat sazby přímých daní přiměřeně procesu daňové 
konkurence v EU. Snížit sazby příspěvků na sociální a zdravotní pojištění a stanovit 
strop vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. 

 

Některé části ekonomiky nefungují efektivně kvůli pokřivenému 
konkurenčnímu prostředí. Zejména nevyrovnaná nabídka a poptávka v některých 
odvětvích umožňují vznik místních oligopolů a monopolů.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 V opodstatněných případech privatizovat zbývající majoritní státní účasti v 
„monopolních firmách“ s využitím domácího kapitálového trhu. Eliminovat negativní 
vlivy veřejné podpory na konkurenční prostředí daného trhu. 

 

Podnikatel musí komunikovat s nejrůznějšími veřejnými úřady a institucemi. To 
platí zejména při startu podnikání, ale i v dalším období. Navíc předkládá stále stejné 
či velice podobné údaje. Nadbytečná administrativa je mnohdy zásadní položkou 
v nákladech podnikatelů.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Zavést centrální kontaktní místa, která budou jediným úřadem pro podnikatele 
při jejich běžné komunikaci s veřejnou správou. Sjednotit nebo alespoň sblížit podobu 
formulářů jednotlivých státních úřadů, změnou právních předpisů snížit 
administrativní zátěž alespoň o 20 %. 

 

Malé a střední podniky (MSP) tvoří základ ekonomiky, představují 99 % firem 
a podílejí se významně na zaměstnanosti a exportu. Podpora MSP není u nás stále 
dostatečná. Jedním z hlavních problémů MSP je jejich izolace.  
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NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Zaměřit podporu MSP zejména do oborů, v nichž jsou regiony i celá Česká 
republika konkurenceschopné. Finanční podporu směřovat vyváženě do oblastí 
vytváření prostředí i přímé podpory firem. Důraz klást na vytváření vazeb mezi 
firmami (klastry), zavádění nejlepších metod řízení a rozvoje firem, rozvoje lidských 
zdrojů a spolupráce s univerzitami. 

 

Zdroje Financování 
Po vstupu do EU se naplno otevřela možnost využívat prostředky evropské 

regionální a strukturální politiky. Je třeba, aby směřovaly do oblastí s nejvyšším 
multiplikačním efektem a byly beze zbytku využity. Kromě evropských fondů se 
nesmí zapomínat ani na podpůrné nástroje mezinárodních finančních institucí.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Konkrétní stanovení Operačních programů, jejich priorit a opatření a přidělení 
finančních prostředků musí respektovat prioritní oblasti rozvoje země stanovené 
touto Strategií.  
 Kromě programu zaměřeného na rozvoj regionů by se měly programy orientovat 
na priority popsané v této Strategii. 
 Otevřít speciální operační program na podporu podnikatelského sektoru, který by 
jako jediný poskytoval pomoc podnikatelům. Posílit informační činnost zodpovědných 
gestorů u přímých komunitárních programů. 

 

  Zdroje soukromého sektoru ryze domácího původu jsou nedostačující 
pro zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. Podporu financování nových výrob, 
know-how a technologií zajišťují přímé zahraniční investice.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Od roku 2007 přijmout novou legislativu upravující přímé zahraniční investice, kde 
budou respektovány regionální podmínky a trendy a který bude založena na 
výsledcích právě připravované Národní klastrové studie. 

 

Ve světě patří financování velkých projektů spoluprací veřejného a 
soukromého sektoru ke standardním cestám zajišťovaní veřejných služeb a veřejných 
projektů. 

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Přijmout zákon o úpravě koncesí. Zajistit účast PPP Centra na všech pilotních 
projektech kvůli zaručení standardní úrovně kvality přípravy a efektivního přenosu 
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informací a zkušeností. Intenzivně spolupracovat se zeměmi OECD na sdílení 
informací a zkušeností. 

 

Podmínky pro rozvoj financování navýšením vlastního kapitálu lze zlepšit 
efektivní regulací a vytvářením legislativy v oblasti organizovaného kapitálového trhu. 
Rozvojový kapitál je dynamicky se rozvíjející, ale stále minoritní formu financování 
podnikatelských aktivit s vysokou přidanou hodnotou.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Zvýšit transparentnost a zavést co nejjednodušší právní regulaci kapitálového 
trhu. Posílit daňovou konkurenceschopnost domácích subjektů kolektivního 
investování razantní redukcí daně z příjmů investičních společností. 
 Maximálně využívat domácí organizovaný kapitálový trh pro privatizaci zbývajících 
státních účastí ve firmách, posílit daňovou konkurenceschopnost fondů rozvojového 
kapitálu. 

 

Nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky vede k relativně drahé a 
nekvalitní veřejné službě. Zároveň kvůli nedobré fiskální disciplíně ohrožuje důvěru 
investorů v Českou republiku i střednědobý scénář našeho vstupu do eurozóny.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Na základě důsledně provedeného výdajového auditu přehodnotit a následně 
redukovat (přibližně o 10 – 15 %) rozsah zákonem předurčených výdajů. 

 

Financování zdravotnictví je náročně a drahé. Vyznačuje se velkou 
neprůhledností systému, svízelnou finanční situací řady zařízení, plýtváním a 
neadekvátní službou pacientovi, hledíme-li na něj klientským pohledem. Rovněž 
školství nevyužívá svůj potenciál zejména vůči žákům a studentům nadprůměrných 
kvalit a schopností. Penzijní systém pak zcela nereflektuje budoucí demografický 
vývoj. Společným jmenovatelem naplnění potenciálu těchto sektorů a oblastí je: 
deregulace, individualizace, posílení zodpovědnosti.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Umožnit pacientům v některých oblastech zdravotnictví podílet se na financování 
s odpovídajícím důrazem na špičkovou kvalitu služby a přístup na klientské bázi. Klást 
důraz na prevenci, zavést nástroje dobrovolného soukromého zdravotního pojištění a 
umožnit dobrovolný systém přímých plateb při výrazném posílení nabídky a kvality 
služeb. 
 Urychleně vytvořit vícepilířový penzijní systém s prostorem pro dobrovolný vstup  
a limitem pro obligatorní účast. 
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Infrastruktura 
Kvalitní dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro dlouhodobý 

hospodářský růst. Problémem je, že polovina regionů České republiky stále není 
napojena na mezinárodní dálniční síť, plán výstavby dálnic a rychlostních komunikací 
není ani zdaleka naplňován a termín dokončení základní sítě se z roku na rok 
odsouvá. V následujících letech je třeba dokončit síť dálnic a rychlostních komunikací. 
Dále je nezbytné modernizovat polovinu silnic I. třídy, také stav dalších silnic 
neodpovídá hospodářským potřebám a bezpečnosti provozu. Železnice jsou 
zanedbány nejvíce. Modernizace železničních koridorů začala pozdě a neustále se 
protahuje.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Vytvořit rovnováhu mezi finančními potřebami a zdroji na údržbu a rozvoj 
dopravní infrastruktury, mimo jiné zvýšením podílu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na výnosu spotřební daně z minerálních olejů. Je také zapotřebí zvýšit 
efektivitu vynakládání prostředků ze strany veřejných investorů. 

 

Stále málo je rozšířené připojení podniků a domácností k internetu. Za 
vyspělým světem značně zaostáváme v oblasti vysokorychlostního přístupu. Na tuto 
oblast je nutné soustředit největší pozornost a zachytit technologické trendy. 
Širokopásmové připojení je totiž v oblasti infrastruktury nejdůležitějším předpokladem 
pro hospodářský růst založený na znalostech. 

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Podpořit poptávku podniků a především domácností po širokopásmovém 
připojení. Upřednostňujeme rozšíření účelu stavebního spoření, které bude možné 
využívat nejenom na bytové potřeby, ale také na připojení k internetu. 

 

Sociologické studie již řadu let dokazují, že Češi jsou jen velmi málo ochotni 
stěhovat se za prací. Kromě národní mentality je důvodem regulace bytových nájmů. 
Odchody za prací pomůže nastartovat úplné uvolnění trhu s byty. 

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Odstranit regulaci nájmů v sektoru bydlení – výpovědní lhůty až 3 roky zamezí 
přílišnému šoku na trhu. 

 

Konkurenceschopnost země se zvýší, pokud se urychlí realizace 
podnikatelských záměrů. Zásadním problémem je komplikovaná  investiční výstavba.  
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NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Zjednodušit a urychlit územní plánování a stavební řád přijetím nového 
stavebního zákona. Zjednodušit a ujednotit environmentální legislativu. 
 Začlenit posuzování vlivu na životní prostředí do územního řízení o umístění 
staveb, vydávat integrované povolení současně s rozhodnutími podle stavebního 
zákona. 
 Zajistit tržní principy oceňování pozemků a staveb tvorbou cenových map, využít 
institut komplexních pozemkových úprav pro potřeby investiční výstavby a 
rehabilitovat institut nuceného výkupu pozemků ve veřejném zájmu. 
 Liberalizovat vyjmenované výkony katastrálních úřadů, stavebních úřadů a 
pozemkových úřadů. 

 

Kvalitní infrastruktura napomáhá ekonomickému rozvoji regionů. Finanční 
prostředky  fondů EU je třeba směrovat především do dopravní infrastruktury, 
telekomunikací a průmyslových zón. Vedle přímých dotací má také velký význam 
rozpočtové určení daní. 

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Obnovit vazbu mezi místem generování daně a rozpočtovým určením daňových 
výnosů podstatným zvýšením sazby daně z pozemků. 

 

V následujících desetiletích bude v souvislosti s rozmachem turistiky prudce 
narůstat ekonomický význam životního prostředí a kulturního dědictví. Ochrana 
těchto hodnot vytváří velký potenciál budoucích příjmů. 

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Uskutečnit umírněnou a fiskálně neutrální ekologickou daňovou reformu 
 Zajistit nárůst veřejných výdajů na ochranu kulturního dědictví prostřednictvím 
dobrovolných daňových asignací. 

 

Ceny infrastruktury jsou z pohledu podnikové sféry v ČR oproti zemím EU-15 
podstatně nižší. Tato skutečnost umožňuje zpracovatelskému průmyslu v ČR vyrábět 
za nižší náklady a uspět tak se svými výrobky na světových trzích. Naše země stojí 
před obtížným úkolem, jak výhodu udržet a přizpůsobit budoucím potřebám. 

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Harmonizovat výši navrhovaných daní, poplatků a odvodů, resp. daňových 
zvýhodnění a přímých podpor, z pohledu domácností, podniků, neziskových 
organizací a veřejných rozpočtů. 
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Rozvoj lidských zdrojů 
Pro zajištění dlouhodobého růstu potřebuje česká ekonomika dostatek 

kvalifikovaných lidí. K tomu musí efektivně fungovat vzdělávací systém, který je ale 
zatím velmi uzavřený.  Mnoho nadaných lidí proto nedosáhne na kvalitní vzdělání. 
Pravděpodobnost, že děti rodičů  s nižším vzděláním absolvují vysokou školu je  
výrazně nižší než u dětí vysokoškoláků. Je potřeba zajistit, aby byl zachován rovný 
přístup ke vzdělání a na vysokoškolské studium dosáhly i nízkopříjmové skupiny. Tyto 
rodiny s úspěšnými studenty, kteří mají stipendium z pomoci EU, často ztrácejí nárok 
na dávky státní sociální podpory. Stipendium se totiž započítává do rodinných příjmů. 

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Zavést systém státních sociálních stipendií a podpořit půjčky na náklady spojené 
se studiem. Následně zavést i na veřejných vysokých školách poplatky za studium, 
doprovázené systémem splátek. Splátky vyžadovat až po absolvování studia. 
 Sladit systém poskytování dávek státní sociální podpory resp. ochrany se 
systémem udělování stipendií z pomoci EU.  

  

Česká republika má málo lidí s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. 
Příčinou je nízký počet absolventů, kteří dokončili vysokou školu před rokem 1989, 
ale také relativně vysoký počet lidí, kteří studium nedokončí. Největšími překážkami 
pro dospělou populaci jsou obtíže se sladěním rodinného, pracovního a studijního 
života. 

  NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Rozšířit nabídku programů vyššího odborného a bakalářského studia. Podpořit 
využití alternativních metod výuky, distančních forem vzdělávání (např. e-learningu). 
 Rozšířit nabídku programů dalšího profesního vzdělávání s důrazem na jazykové 
dovednosti a využívání ICT technologií pro generaci nad 45 let.  

 

Téměř třetina mladých lidí ve věku 20 - 29 let neovládá žádný cizí jazyk, 
necelá polovina ovládá pouze jeden cizí jazyk. Dvěma a více jazyky hovoří jen 28 
procent mladých lidí. Kromě výuky jazyků je u vysokoškoláků nutné podpořit 
manažerské dovednosti, schopnosti týmové spolupráce a získávání praktických 
zkušeností.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Rozšířit výuku cizích jazyků, především angličtiny, a výuku v angličtině.  
 Podpořit spolupráci zaměstnavatelů a středních odborných škol i veřejných 
vysokých škol v oblasti výkonu praxe studentů v rámci výuky.  
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Zákoník práce je často hodnocen jako málo pružný především v oblasti 
propouštění. To zvyšuje náklady a zpětně omezuje tvorbu pracovních míst. Problém 
českého trhu práce je také nedostatek kvalifikovaných pracovníků. I přes pozitivní 
změny, které přinesl nový zákon o zaměstnanosti, vede ztráta pracovního povolení 
k odchodu ze země. Závislost cizince na jeho českém zaměstnavateli je vysoká. Mladí 
čeští odborníci na druhou stranu často získávají zkušeností v zahraničí. Část z nich se 
však již z těchto pobytů nevrací z finančních důvodů. 

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Rozšířit smluvní volnost v pracovně právních vztazích.  
 Zjednodušit systém udělování pracovních povolení a povolení k pobytu.  
 Zavést rozvojové programy zaměřené na vytváření špičkových vzájemně 
spolupracujících vysokoškolských pracovišť, které zvýší atraktivitu dalšího působení 
absolventů vysokých škol. 

 

Významným problémem pro nástup nezaměstnaných do práce je ztráta 
schopnosti dodržovat denní pracovní režim. Dlouhodobá nezaměstnanost je 
problémem především u lidí s nízkými příjmy. Jejich čistý výdělek je ve srovnání s 
výší dávek v nezaměstnanosti a státní sociální podpory nezajímavý. Systém 
nemocenského pojištění je založen na plné odpovědnosti státu za finanční zajištění 
osob v dočasné pracovní neschopnosti. Lidem se vyplatí být na dávkách a systém 
zneužívají. To poškozuje zaměstnavatele, zaměstnance i daňové poplatníky.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Podpořit programy cílených rekvalifikací a ve vhodném rozsahu se zaměřit 
především na výkon praxe, získání pracovních návyků, počítačových  dovedností 
apod.  
 Snížit zdanění nízkopříjmových skupin a podpořit tak jejich pracovní motivaci. 
 Změnit financování nemocenského pojištění tak, aby zodpovědnost za náklady 
nemocenské byla rozdělena mezi zaměstnance, zaměstnavatele a stát v míře, která 
odráží možnost tyto náklady ovlivnit. 

 

 Výzkum, vývoj a inovace 
Česká republika je zemí bez významnějších přírodních zdrojů. Zajistit růst si 

může jen rozvojem a udržováním konkurenceschopnosti, což vyžaduje pravidelně 
inovovat výrobky, technologie a služby. Předpokladem je uplatňování a rozšiřování 
tuzemských výsledků výzkumu a vývoje (VaV). Česká republika zaostává ve výdajích 
na VaV za průměrem výdajů v členských zemích EU. Cíl dosáhnout do roku 2010 
výdajů na VaV ve výši 3 % HDP, znovu potvrzený v aktualizované Lisabonské 
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strategii z března 2005, je pro ČR značně vzdálen1. Nižší jsou jak veřejné výdaje, tak 
i výdaje soukromého sektoru. Zvýšení veřejných výdajů na VaV má prokazatelný 
motivační účinek i na zvýšení výdajů soukromého sektoru.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Zvyšovat každoročně veřejné výdaje na VaV o 20 až 25 % a do roku 2010 tak 
dosáhnout veřejných výdajů na VaV na úrovni 1 % HDP. 

 

ČR jako středně velká země nemůže podporovat všechny oblasti VaV. 
Omezený počet vědců a výzkumných pracovníků a spolu s tím i finanční prostředky je 
nutné soustředit do menšího počtu oborů a směrů. Pro ty je třeba vytvořit dostatečné 
zdroje s cílem dosáhnout významnějších výsledků. Posílit je nutné především 
podporu těch oborů a směrů, kde lze čekat zvýšené přínosy pro ekonomiku a 
společnost.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Změnit strukturu směřování veřejných výdajů na VaV, zejména posílit účelové 
financování na úkor institucionálního. Nárůst veřejných výdajů přednostně směřovat 
na programy průmyslového výzkumu. 
 Při přípravě nových programů a aktivit přednostně vycházet z vládou schválených 
dlouhodobých základních směrů výzkumu. 

 

V českém výzkumu, a to nejen v základním, se nedoceňuje komerční hodnota 
dosažených výsledků VaV. Výsledky jsou zveřejňovány bez ochrany práv duševního 
vlastnictví. Jednou z příčin je upřednostňování publikace výsledků VaV před jejich 
ochranou a komerčním využitím. Důvodem je špatný systém hodnocení a rovněž 
nevyhovující kariérní předpisy ve veřejném sektoru výzkumu. Další příčinou je i 
nedostatek znalostí o problematice ochrany autorských a průmyslových práv u 
pracovníků VaV.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Efektivně podpořit ochranu doposud nechráněných výsledků VaV programem 
zajištění ochrany duševního vlastnictví. Zvýšit úroveň znalostí absolventů 
přírodovědných a technických studijních programů na vysokých školách o ochraně 
duševního vlastnictví a o jejím ekonomickém využití. 

 

U některých programů VaV je podpora z veřejných prostředků podmíněna 
podílovou účastí zdrojů soukromých podniků. Přesto je spolupráce veřejného sektoru 
VaV (vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, resortní výzkumné ústavy) s podniky 

                                                 
1 V roce 2004 dosáhly celkové výdaje na VaV v ČR úrovně necelých 1,3 % HDP. 
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nedostatečná. Oba sektory mají rozdílné způsoby plánování výzkumné práce, rozdílné 
způsoby jejího provádění a hodnocení. Existuje řada překážek pro přechod 
pracovníků z jednoho sektoru do druhého.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Vyhlásit programy podporující mobilitu pracovníků mezi akademickou a privátní 
sférou. 
 Vyhlásit program podpory transferu technologií a poznatků získaných v rámci 
veřejné podpory VaV širokému okruhu uživatelů. 

 

Zvyšování výdajů na VaV musí být doprovázeno zvyšováním počtu 
výzkumných pracovníků, kterých má ČR ve srovnání s vyspělými zeměmi nedostatek. 
Je nutné omladit výzkumné týmy a řešit nedostatek absolventů přírodovědných a 
technických studijních programů vysokých škol.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Motivovat zájem o absolvování přírodovědných a studijních programů na vysokých 
školách, zejména zlepšením materiálních a technických podmínek pro výuku a 
výzkum i materiálních podmínek pro studium těchto oborů (stipendia apod.). 

 

Absolventi doktorských studijních programů na vysokých školách v ČR jsou 
relativně dobře připraveni na výzkumnou práci. Chybí jim však znalosti pro řízení 
výzkumných aktivit a pro využití a rozšiřování dosažených výsledků VaV. 
Nedostatečné jsou i znalosti z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  

 Vyhlásit vzdělávací programy zaměřené na výzkumné a vývojové pracovníky a na 
manažery VaV. Cílem je zvýšit úroveň jejich znalostí a způsobilostí pro využití a 
rozšiřování výsledků VaV. 

 

Podpora VaV z veřejných prostředků je v ČR oproti zahraničí rozptýlena do 
podstatně většího počtu rozpočtových kapitol a velkého počtu menší programů. To 
omezuje možnost vytvářet potřebná „kritická množství“ zdrojů. Velké jsou i  rozdíly v 
administrativních a metodických postupech. Rozptýlenost zdrojů výrazně zvyšuje i 
nároky na koordinaci. Působnosti ústředních správních úřadů ve VaV jsou ve 
stávajícím kompetenčním zákoně vymezeny nejednotně a nekonkrétně. Odpovědnost 
za přípravu a realizaci inovační politiky není v kompetenčním zákoně vymezena 
vůbec.  

NNAAVVRRHHUUJJEEMMEE  PPRROOTTOO::  
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 Jednoznačně a konkrétně vymezit působnosti jednotlivých ústředních úřadů státní 
správy ve výzkumu, vývoji a inovacích, soustředit prostředky státního rozpočtu na 
VaV do podstatně nižšího počtu rozpočtových kapitol. 
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