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Abstrakt: V současném světě, charakterizovaným tlakem na globalizaci 

a zvyšování konkurenčního vlivu, mají investice do výzkumu a vývoje velký 

význam a jsou jednou z priorit pro ekonomický růst. Cílem příspěvku je zjistit 

jaký vývoj má dlouhodobý vztah mezi výdaji na výzkum a vývoj 

a ekonomickým růstem v České republice. Sledovaný statistický soubor byl 

vytvořen z dat vývoje Hrubého domácího produktu, přepočteného na osobu 

a intenzity výzkumu a vývoje Českého statistického úřadu. Vybraným obdobím 

jsou roky 1995–2014. Statistické výpočty byly provedeny v programu Excel. 

Podle vývoje HDP byla predikována suma, která by měla být vynaložena 

na výzkum a vývoj, tak aby Česká republika splnila cíl stanovený strategií 

Evropa 2020.  

Proměnné hrubý domácí produkt na obyvatele a intenzita výzkumu a vývoje 

mají silnou a přímou závislost. Korelační koeficient nabývá hodnoty 0,921.   

 

Klíčová slova: hrubý domácí produkt, intenzita VaV, ekonomický růst, Česká 

republika 

 

Abstract: In today's world characterized by the pressure of globalization and 

increasing of competitive impact, the Research and Development 

Expenditures have great importance and they are one of the priorities for 

economic growth. This paper examines the long-run relationship between 

Research and Development Expenditure and economic growth in the Czech 

Republic. All data on these variables derived from the Czech Statistical 

Office. The annual data are selected to cover the period from 1995 to 2014. 

Statistical calculations were done in Excel. According to the development 

of GDP was predicted amount that should be spent to Research and 

Development Expenditure to meet the target set by Europe 2020 Strategy. 
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The research findings indicate that there is a strongly statistically significant 

and positive relationship between variables gross domestic product per capita 

and R & D Expenditures. The correlation coefficient takes a value of 0.921. 

 

Keywords: Gross Domestic Product, R&D Intensity, Economic Growth, 

Czech Republic 

 

JEL klasifikace: C10; F47; O30; O40 

1 ÚVOD 

Ekonomický růst jako zvyšování potenciálního produktu s sebou přináší 

zvýšení životní úrovně obyvatelstva. Podle teorií ekonomického růstu mohou 

i nepatrné rozdíly v rychlosti růstu znamenat nepříjemné změny v úrovni 

ekonomického blahobytu. Ve vyspělých ekonomikách je ekonomický růst 

chápan jako výsledek efektivnějšího, resp. intenzivnějšího využívání 

dostupných výrobních faktorů, Je zřejmé, že procesů, které přispívají 

k hospodářskému růstu, jako zavádění inovativních produktů, rozvoj 

technologií výroby, které poskytují větší výstupy při zachování množství 

vstupů a rychlejších výrobních postupů by nemohlo být dosaženo bez 

využívání výsledků výzkumu a vývoje (VaV). V průběhu historického vývoje, 

vlivem globalizace a změn některých faktorů, zejména sociálních, 

ekonomických, politických a fyzikálních, dochází ke změnám v preferencích 

potřeb a spotřeby obyvatelstva. Touha po stále větším blahobytu inspiruje 

výzkumníky a vědce, a současný tlak na udržitelný rozvoj nutí producenty 

k maximálně efektivnímu využívání přírodních zdrojů. V současném světě 

dosáhla globalizace takového stupně, že investice do inovací, informačních 

technologií a procesů jsou nezbytné, pokud mají být podniky a ekonomiky 

zemí začleněny do globálního systému a zvyšovat svoji konkurenční sílu. 

Z těchto důvodů mají investice do VaV vysokou prioritu. Je známou 

skutečností, že vyspělé ekonomiky podporují financování VaV ve všech 

sektorech – vládním, soukromém, vysokoškolském i neziskovém. Pro členské 

země Evropské unie (EU) je závazný dokument strategie Evropa 2020 a jeho 

cíl – podíl VaV výdajů na hrubém domácím produktu (HDP) ve výši 3 %. 

Česká republika (ČR) dosáhla za rok 2014 hodnotu intenzity VaV výdajů 

2 %, čímž dostihla průměr EU-28. Obecně platí, že ekonomiky investující 

do VaV mají konkurenční výhodu a těží z lepší pozice na trhu. Tato 

skutečnost vede k tomu, že inovativní státy kladou stále větší důraz na rozvoj 

VaV a zohledňují přímou i nepřímou podporu VaV, čímž rozšiřují počet 
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subjektů zabývajících se VaV. Studie, které zkoumaly vzájemný vztah mezi 

VaV a hospodářským růstem ekonomik vycházejí z endogenních růstových 

modelů. Cílem tohoto článku je empiricky prozkoumat dlouhodobý vztah 

mezi VaV výdaji a hospodářským růstem v České republice v období 1995 – 

2014. 

2 HLAVNÍ TEXT 

2.1 Rešerše literatury 

Teoretické pojmy, s nimiž se setkáme v tomto příspěvku, jsou definovány 

v mnoha odborných publikacích. Výdaje na VaV pokrývají širokou škálu 

činností, od základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum, následný vývoj 

a realizaci inovací. Základní definice výdajů na výzkum a vývoj vychází 

z Frascati manuálu, dokumentu určeného pro hodnocení výzkumu 

a experimentálního vývoje, který vydává Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) od roku 1963. Dokument také upravuje metodiku 

pro sběr statistických údajů o výzkumu a vývoji (OECD, 2015).  

Výdaje na VaV, zejména v oblasti vědy a techniky jsou považovány za jedno 

ze základních kritérií pro samostatné ekonomiky při hodnocení stupně 

hospodářského rozvoje a konkurenceschopnosti posuzovaného státu.  Výše 

investic do VaV ovlivňují ekonomický růst několika způsoby. Zejména 

zvyšováním kvalifikace lidských zdrojů, akumulací kapitálu nebo výsledky 

výzkumu a vývoje – inovacemi.  

Možným přístupem je použití výdajů na VaV (například Chan et al, 1990;. 

Doukas a Switzer, 1992; Woolridge a Snow, 1992). Výdaje na VaV, pokud 

vycházíme z klasického výkladu, je spíše měření vstupů do inovačního 

procesu než výstupů. Údaje o výdajích na VaV mají několik nevýhod. 

Za prvé, podniky, zejména malé mohou vytvářet technologický pokrok 

zajišťovaný mimo vlastní výzkumné pracoviště. V tomto případě nejsou 

některé výdaje na VaV zachytitelné (OECD, 2009). Za druhé, existují studie, 

že sice v malém měřítku, má VaV vykazovaný v dotaznících VaV tendenci 

být nižší než ve skutečnosti. Vykazovaný Objem realizovaného VaV měřený 

v malých podnicích může být citlivý na otázky pokládané v dotaznících. 

(Kleinknecht et al., 1991). Za třetí, VaV pokrývá širokou škálu činností, 

od základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum až po experimentální vývoj. 

Za čtvrté, společnosti mohou používat své inovativní zdroje s různým 

stupněm účinnosti (Brouwerem a Kleinknecht, 1996). Efektivního využití 

výdajů na VaV může být dosaženo pouze snížením stupně neúspěchu. 
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Všechny druhy inovací jsou realizovány na základě projektů, kde 

je očekávaná účinnost hodnocena na základě prognóz zvyšování objemu tržeb 

a zisku s jistou, předpokládanou cenou a náklady. Při dostupnosti těchto 

údajů, které jsou však obtížné určitelné, může podnik provést vyhodnocení 

pomocí libovolné osvědčené metody (např. bod zvratu, doba návratnosti, 

ukazatelé rentability, ekonomická přidaná hodnota, čistá současná hodnota, 

atd.). I přes určité nedostatky jsou nejtypičtějším používaným ukazatelem 

výdaje na VaV (Gault, 2013; OECD, 2002; OECD, 2005). Obecně platí, 

že výdaje na VaV můžeme chápat jako náklady spojené s výzkumem 

a vývojem výrobků, služeb nebo procesů poskytovaných podnikem. Výdaje 

na VaV jsou typem provozních nákladů, které daňově uznatelné z hlediska 

daně z příjmu. Tento druh nákladů je vynakládán v procesu hledání 

a vytváření nových produktů, služeb nebo procesů. Výdaje na VaV mohou být 

relativně nízké, nebo mohou snadno dosáhnout řádově milionů korun 

u velkých podniků. Výdaje na VaV jsou obvykle nejvyšší pro průmyslové, 

technologické, zdravotnictví a farmaceutické společnosti. Některé korporace 

reinvestují významnou část svých zisků zpět do inovací, neboť tyto chápou 

jako investici pro další růst.  

Důležitost VaV výdajů pro hospodářský růst nejen pro stát, ale i pro menší 

územně hospodářské celky byla analyzována v USA. Pomocí korelační 

analýzy bylo provedeno zpracování dat poskytnutých Radou pro národní 

výzkum v letech 1921-1960 (původní počet 550 se rozrostl až na 23000 

podniků investujících pravidelně do VaV. Hypotéza o vzájemném pozitivním 

vztahu VaV investic v regionu a regionálním ekonomickém růstu byla 

potvrzena (Horowitz, 1967).  

O vytvoření endogenního růstového modelu, který by rozlišoval mezi 

dotacemi z veřejných zdrojů na VaV obecně a specifický VaV pro výrobní 

odvětví, se pokusil Muniaguria, (1995). Zjistil, že jednotný postup 

při dotacích na VaV nemusí být vždy vhodný a že správný mix dotací tempo 

růstu zvýší.  

Metoda analýzy panelových dat v období 1970–2004 byla využita 

ke zkoumání vztahu výdajů na VaV a jejich vlivu na ekonomický růst 

v zemích OECD. Výsledky studie prokázaly silný pozitivní vliv nejen 

VaV výdajů podnikatelského sektoru vztažených k HDP, ale také vliv podílu 

investic do výzkumu a vývoje v sektorech High- tech na zvýšení příjmu 

přepočteného na obyvatele a zvýšení průměrné hodinové mzdy 

v dlouhodobém horizontu.  (Falk, 2007). 
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Pessoa (2010) poukazuje na skutečnost, že vztah mezi výdaji 

na VaV a ekonomickým růstem se liší v různých zemích. V ekonomikách, 

kde jsou typickými faktory pro modelování ekonomického růstu výdaje 

VaV a inovační politika založená pouze na zvyšování VaV výdajů, je tato 

politika při zvyšování tempa ekonomického růstu neúspěšná. 

Intenzita VaV je dána jako procentuální podíl všech výdajů 

na VaV vztažených k hrubému domácímu produktu. Pro členské státy EU 

je doporučena výše VaV intenzity strategií Evropa 2020. Ta doporučuje 

členským zemím dosáhnout do roku 2020 2% podílu výdajů 

na VaV v podnikatelském sektoru a 1% podílu výdajů ve veřejném sektoru. 

2.2 Metodika 

Příspěvek využívá sekundární data, získaná ze statistických ročenek Českého 

statistického úřadu (ČSÚ). Vliv výdajů na VaV a ekonomického růstu 

je zkoumán v časové řadě 1995 – 2014. Ke statistickým výpočtům byly 

použity funkce programu Excel 2013, zejména lognlintrend a korelace. 

3 VÝSLEDKY 

Podle výsledků ekonomiky České republiky dochází od roku 2010 

k podstatnému nárůstu celkových výdajů na VaV. V letech 2011 – 2012 byla 

za podpory z Evropských strukturálních fondů vybudována mnohamilionová 

výzkumná centra. Nejdůležitějším zdrojem financování výzkumných 

a vývojových aktivit byl do roku 2008 podnikatelský sektor (52,0 %). 

Po celosvětové hospodářské krizi došlo k poklesu podílu financování 

podnikatelským sektorem, který byl nahrazen růstem podílu  financování 

z veřejných a zahraničních zdrojů. Intenzita VaV od roku 2008 roste. V roce 

2014 bylo dosaženo hodnoty 2 % HDP, čímž se ČR dostala na úroveň EU-28 

(pro rok 2014 2,03%). (viz. Tab. 1) Hodnota intenzity VaV 3 % a více procent 

je evidována pouze u Finska, Dánska a Švédska.  
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Tabulka 2: Intenzita VaV (% z HDP) a celkové výdaje na výzkum a vývoj 

v České republice  

Rok Intenzita VaV Výdaje VaV 

(v mil. Kč) 

1995 0,95 13983 

1996 0,97 16257 

1997 1,08 19477 

1998 1,15 22865 

1999 1,14 23647 

2000 1,21 26487 

2001 1,20 28337 

2002 1,20 29552 

2003 1,25 32247 

2004 1,25 35083 

2005 1,17 38146 

2006 1,23 43268 

2007 1,31 50009 

2008 1,24 49872 

2009 1,30 50875 

2010 1,34 52974 

2011 1,56 62753 

2012 1,79 72360 

2013 1,91 77853 

2014 2,00 85104 

2020 3,00 207391* 

Zdroj: Vlastní zpracování podle CZSO 2009 a CZSO 2016 

* Predikce  

Pro srovnání předpověď zveřejněná v prosinci 2013 předpokládala, že USA 

vynaloží na VaV 2,8 % HDP v roce 2014, Japonsko 3,4 % a Jižní Korea 

3,6 %. Pro Českou republiku, byla předpovídána hodnota 1,8 % HDP 

(Grueber, 2013). Skutečně dosažené hodnoty byly pro USA 2,78 %, Japonsko 

3,47% a Jižní Koreu 4,3 % (GERD, 2015). 

Výdaje na VaV zahrnuté v přehledu osahují částky přímé i nepřímé podpory. 

Přesto, že od roku 2005, kdy byla nepřímá podpora v ČR uzákoněna se počet 

podniků využívajících tento typ financování VaV ztrojnásobil, financování 

z veřejných zdrojů výrazně převyšuje doporučované 1 % HDP. Celkové 

výdaje na VaV se od roku 1995 zvýšily 6ti násobně. Pomocí predikce 

lineárního trendu byla predikována částka, kterou by mělo HDP dosáhnout 

do roku 2020. Tato představuje sumu 6 913 mld. Kč. Z toho odpovídající 

částka ve výši 3 % je 207 391 mil. Kč. Znamenalo by to, že od roku 2014 

musí za šest let dojít k více než zdvojnásobení výdajů na VaV.  
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Hodnota intenzity výdajů na VaV byla udána podle strategie Evropa 2020. 

Vývoj intenzity VaV je graficky znázorněn na obr. 1.  

Obrázek 1: Vývoj VaV intenzity (%) 

 

Zdroj: popis zdroje 

Vývoj HDP přepočteného na obyvatele (viz. obr. 2). Za 20 let vývoje, kdy 

ekonomika České republiky procházela bouřlivým vývojem, včetně několika 

krizí, se produkované HDP na obyvatele zvýšilo o 260 %.  

Zatímco výdaje na VaV rostly nejvíce v období po světové hospodářské krizi, 

vývoj reálného HDP na obyvatele byl strmý od roku 1995 do roku 2008. 

Pro zjištění vzájemného vztahu mezi výdaji na VaV a reálným 

HDP na obyvatele byla použita korelační vazba. Mezi oběma řadami 

je evidentně silná pozitivní korelační vazby, což potvrzuje odhadnutý 

korelační koeficient. Koeficient vzájemné korelace dosahuje 0,921.    
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Obrázek 2: Vývoj reálného hrubého domácího produktu v České republice 

na obyvatele (mil. Kč)   

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle CZSO  

Vývoj výdajů na VaV a HDP je znázorněn na obr. 3. Vývoj v letech 1995–

2007 je podobný, od roku 2007 do roku 2010 výdaje na VaV stoupají mírně 

a k výraznému růstu dochází od roku 2010. 

Obrázek 3: Vývoj reálného hrubého domácího produktu a výdajů na VaV 

v České republice (mld. Kč)   

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle CZSO  

HDP od roku 2009 mírně roste.  
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4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Není náhoda, že vyspělé ekonomiky vydávají více prostředků na výzkum 

a vývoj, protože se jedná o země s vysokou úrovní příjmů. Významný vztah 

mezi technologickým vývojem, VaV aktivitami, inovacemi a hospodářským 

růstem je prezentován v mnoha studiích odborné literatury. Tento příspěvek 

se zaměřil na vztah mezi výdaji na VaV a hospodářským růstem. Vzájemný 

vztah byl testován na datech za období 1995–2014 pomocí korelace. 

Empiricky získané poznatky naznačují, že existuje silná a pozitivní vzájemná 

vazba mezi hospodářským růstem a výdaji na VaV. Česká republika v roce 

2014 dosáhla v indikátoru intenzita VaV průměru EU. Nicméně k dosažení 

hranice vytyčené strategií Evropa 2020 zbývá 1 % z HDP. Ve sledovaném 

období bylo potřeba na zvýšení intenzity VaV o 1 % osmnáct let, přičemž 

HDP rostlo dynamičtěji než v posledních letech. Do roku 2020 zbývá pět let. 

Při předpokladu zachování tempa růstu HDP bude nutné zvýšit výdaje 

na VaV k více než zdvojnásobení současné sumy výdajů, která by měla v roce 

2020 dosáhnout 207 391 mil. Kč, z čehož 2 % by měla být investována 

v podnikatelském sektoru a 1 % v sektoru veřejném. 
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