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Úvod 

Hlavní město Praha má v rámci České republiky výjimečné postavení téměř ve všech oblastech života společnosti 
a oborech činnosti člověka. Předkládaná publikace představuje souhrn regionálních údajů v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací, poskytuje přehled o jejím současném stavu a porovnává její hlavní parametry s republikovými 
údaji. 

V první části zkoumáme organizace výzkumu a vývoje působící ve městě, a to podle různých dostupných zdrojů 
a typů subjektů. Dále se věnujeme pracovníkům ve výzkumu a vývoji, výdajům na výzkum a vývoj, patentovým 
a inovačním aktivitám ekonomických subjektů. Předkládáme údaje o technologické platební bilanci. Následuje část 
věnovaná vybraným národním dotačním programům a regionálním podpůrným programům, které spolufinancuje 
Evropská unie. Zmiňujeme také stav na poli strategického plánování na národní i regionální úrovni se zaměřením 
na výzkum, vývoj a inovace. V závěru nabízíme porovnání Prahy s vybranými regiony evropských zemí. 

Cílem dokumentu je seznámit zájemce o problematiku výzkumu, vývoje a inovací s pozicí a situací Prahy v této 
oblasti. S využitím převážně volně dostupných, někdy však obtížně dohledatelných či zpracovatelných zdrojů 
předkládáme soubor velké části existujících regionálních dat za hlavní město Prahu doplněný o analytické postřehy 
a přehled koncepčních dokumentů města. Soubor může posloužit jako podklad pro další analytické a vědecké práce 
i při realizaci pražské regionální inovační strategie. 
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Hlavní závěry analýzy 

Shromážděné údaje dokládají specifické postavení Prahy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mezi regiony České 
republiky, což potvrzuje, že výzkumné a inovační aktivity mají tendenci se koncentrovat v hospodářských centrech 
regionů a zemí, jak uvádějí některé teoretické práce. 

Praha je významným centrem vědy, výzkumu a vzdělání, kde jsou soustředěny dvě třetiny veřejných výzkumných 
institucí, třetina veřejných vysokých škol a polovina soukromých vysokých škol. Je rovněž sídlem řady podniků 
aktivních ve výzkumu a vývoji včetně poboček významných nadnárodních firem. Najdeme zde významná 
zdravotnická zařízení s rozsáhlými kapacitami pro výzkum a vývoj. 

Lidské zdroje v oblasti výzkumu a inovací vykazují v Praze významnou koncentraci. Působí zde více než jedna 
třetina zaměstnanců výzkumu a vývoje, obdobný podíl výzkumných pracovníků a cca 30 % specialistů (třída 
klasifikace zaměstnání CZ-ISCO 2). V oblasti vysokoškolského vzdělávání působí v Praze téměř dvě pětiny 
akademických pracovníků veřejných vysokých škol a studují téměř dvě pětiny všech studentů veřejných 
a soukromých vysokých škol v zemi. 

Data o financích zmíněnou koncentraci potvrzují. Více než třetina výdajů na výzkum a vývoj je alokována v Praze. 
Významná je pozice především vládního sektoru, čtyři pětiny těchto prostředků směřuje do Prahy. 
V podnikatelském sektoru do je do Prahy alokována více než pětina prostředků určených na výzkum a vývoj. Podíl 
výdajů na výzkum a vývoj na regionálním HDP dosahuje 2,97 %, tj. o 1,02 procentního bodu více, než činí 
republiková hodnota. Tato dichotomie mezi Prahou a Českem má vzrůstající tendenci. V Praze i v ČR v posledních 
pěti letech dochází k nárůstu zahraničních finančních zdrojů na výzkum a vývoj. 

V porovnání s regiony NUTS 2 sousedních zemí se ukazuje, že Praha má dostatek lidských zdrojů (v některých 
ohledech dokonce konkuruje Vídni a Berlínu). Slabou stránkou zůstává nedostatek finančních zdrojů, je zřetelné 
zaostávání nových zemí Evropské unie, Praha však z vybraných regionů nových členských zemí vykázala nejvyšší 
hodnoty ve financování výzkumu a vývoje vztažené k vybraným ukazatelům.  

Inovační aktivity podniků v Praze až na výjimky nevykazují výraznější odlišnosti od republikových hodnot. 
Za inovační lze označit téměř polovinu podniků, téměř dvě pětiny podniků vykazuje technické inovace. Výdaje 
podniků na inovace v Praze představují čtvrtinu těchto výdajů v České republice. Oborová struktura i dynamika 
podnikatelského sektoru je však odlišná od ostatních krajů. 

Další údaje dokládají vysoké příjmy pražských subjektů za vývoz technologických služeb dosahující více než 
poloviny republikové hodnoty. Praha se z jedné třetiny podílí na příjmech za vývoz technologických služeb v oblasti 
výzkumu a vývoje, což potvrzuje majoritní orientaci pražské ekonomiky na sektor služeb včetně služeb s vysokou 
přidanou hodnotou.  

Vysoký je také podíl Prahy na příjmech z práv na ochranu duševního vlastnictví. Podíl Prahy na příjmech z poplatků 
za patenty a užitné vzory v České republice je 88,2 %. Jako přihlašovatelé pak dominují vysoké školy a výzkumné 
instituce. To potvrzuje roli Prahy jako producenta chráněných výstupů výzkumu. Přesto zůstává rozsah využívání 
práv na ochranu duševního vlastnictví nesrovnatelně nižší než ve vyspělých zemích. 

Mezi vědní obory, které se podle analyzovaných dat o výdajích na výzkum a vývoj těší v Praze větší pozornosti než 
v ostatních regionech země, lze zahrnout přírodní, lékařské a společenské vědy. Naopak nižší je význam 
technických a zemědělských věd. Státem financovaný výzkum se v Praze výrazně soustředí na neorientovaný 
výzkum a všeobecný výzkum na vysokých školách. Mimo Prahu je hlavním směrem výzkumu, kromě dvou 
uvedených, také průmyslová výroba a technologie. 

Pro další rozvoj výzkumu, vývoje a inovací a především pro praktickou aplikaci výsledků je nutné rozvíjet také 
podpůrnou infrastrukturu. V současnosti v Praze vedle 9 vědeckotechnických parků působí také několik dalších 
organizací, které se zabývají podporou podnikání, a stejný počet vědeckotechnických parků sídlí v blízkém okolí 
Prahy, které jsou tak pro pražské organizace snadno dostupné. Vzhledem k počtu obyvatel tak počet vědecko-
technických parků od roku 2016 dosahuje republikové úrovně. Právě tento typ aktivit by měl být v pozadí 
spolupráce vysokých škol, výzkumných organizací a podniků. Dosud ale jde jen o pozvolný rozvoj spolupráce 
výzkumné a aplikační sféry, což se zdá být překážkou systematického zlepšování inovačního prostředí v Praze. 

Oblast výzkumu, vývoje a inovací je od roku 2004 v Praze podporována téměř výhradně prostřednictvím 
operačních programů ke strukturálním fondům Evropské unie. V programovém období 2007–2013 bylo v Praze 
schváleno 233 investičních projektů v celkové výši 2,8 mld. Kč a 164 neinvestičních projektů v celkové výši 641 mil. 
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Kč, a to za finanční spoluúčasti města v objemu 193 mil. Kč. To souvisí s omezeným rozsahem finančních zdrojů, 
které měla Praha v programovém období 2007–2013 jako hospodářsky vyspělý region k dispozici ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Ve stejném období bylo v okresech Praha-východ a Praha-západ uskutečněno z operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace 6 projektů evropských center excelence a regionálních výzkumných center 
v celkové hodnotě 13,5 mld. Kč. V programovém období 2014–2020 byl výzkum a vývoj v hl. m. Praze dosud (k 1. 
září 2017) dohromady podpořen 5,6 mld. Kč z operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání a Praha – pól růstu 
ČR. Tato částka však nemůže saturovat deficit vzniklý nedostatečnou výší podpory v předchozím období.  

Dostupné statistiky umožňují popsat stav výzkumné a inovační sféry v Praze, případně její dosavadní vývoj, avšak 
samotný způsob a kvalitu fungování celého regionálního inovačního systému tyto údaje samy o sobě nepostihují. 
Bližší informace k této tematice lze nalézt například v analytické části Regionální inovační strategie hl. m. Prahy 
schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy v září 2014. Konkrétní kroky pro zlepšení fungování inovačního ekosystému 
jsou popsány v akčních plánech Regionální inovační strategie na období 2015-2016 a 2017-2018. Monitoring 
průběžného stavu plnění pak nabízí Monitorovací zpráva Regionální inovační strategie hl. m. Prahy1. 

Inovační potenciál představuje v současnosti jeden z důležitých zdrojů budoucí hospodářské prosperity pražského 
regionu, zejména s ohledem na koncept znalostní ekonomiky, který se prosazuje v řadě metropolitních regionů 
Evropy, a to za významné podpory Evropské komise.  

Obrázek 1: Organizace výzkumu a vývoje v Praze v roce 2016 (podíl z celkového počtu v ČR)

 

Obrázek 2: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji v Praze v roce 2016 (podíl na ČR) 

 

                                                 
1 Tyto dokumenty jsou ke stažení na http://www.iprpraha.cz/clanek/320/regionalni-inovacni-strategie 
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Obrázek 3: Výdaje na výzkum a vývoj v Praze v roce 2016 (podíl na ČR) 
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Obrázek 4: Patenty a licence v Praze v roce 2016 (podíl na ČR) 

 

Obrázek 5: Inovační podniky v Praze v roce 2014 
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Tabulka 1: Ukazatele výzkumu a vývoje vybrané z jednotlivých tematických kapitol 

Ukazatel Praha 
Podíl Prahy na ČR 

nebo hodnota za ČR 

Organizace výzkumu a vývoje (2015)   

- veřejné/soukromé vysoké školy 8 / 24 30,8 % / 32,0 % 

- veřejné výzkumné instituce 49 65,3 % 

- další organizace s hlavní činností NACE 72 45 33,8 % 

- vědeckotechnické parky/inkubátory 9 11,4 % 

- významná zdravotnická zařízení (fakultní nemocnice) 14 (3 fakultní) (9 fakultních)* 

- pracoviště výzkumu a vývoje podle ČSÚ (2013) 650 22,6 % 

Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (2015)   

- zaměstnanci výzkumu a vývoje [FTE] 23 445 35,3 % 

- výzkumní pracovníci [FTE] 13 854 36,4 % 

- specialisté (třída zaměstnání klasifikace CZ-ISCO 2) 188 212 24,6 % 

- studenti veřejných a soukromých vysokých škol  125 806 38,5 % 

Výdaje na výzkum a vývoj (2015)   

- celkové výdaje na výzkum a vývoj 32 999 mil. Kč 37,2 % 

- výdaje v podnikatelském sektoru 11 174 mil. Kč 23,2 % 

- výdaje ve vládním sektoru 14 298 mil. Kč 79,0 % 

- podíl výdajů pocházejících z podnikatelského sektoru 36,9 % 51,4 %* 

- podíl výdajů pocházejících z vládního sektoru 44,7 % 32,2 %* 

- podíl výdajů na technické vědy 20,9 % 47,4 %* 

- podíl výdajů na přírodní vědy 55,2 % 35,9 %* 

- výdaje na 1 výzkumníka 2 382 tis. Kč 2 328 tis. Kč* 

- podíl výdajů na VaV na HDP  2,97 % 1,95 %* 

Patenty a licence (2015)   

- platné patenty k 31. 12. 2016 586 22,7 % 

- patenty udělené v roce 2016 201 29,9 % 

- příjmy z lic. poplatků za patenty a užit. vzory (2016) 3 111 mil. Kč 88,2 % 

Inovační podniky (2014)   

- podíl inovačních podniků 47,6 % 42,0 %* 

- podíl inovačních podniků s technickou inovací 39,1 % 35,7 %* 

- podíl inovačních podniků s netechnickou inovací 33,2 % 27,3 %* 

- výdaje na inovace 27 352 mil. Kč 20,9 % 

Podpora z evropských fondů (2017)   

- počet / náklady projektů VaVaI v programu OPPK 233 / 2 802 mil. Kč — 

- počet / náklady projektů VaVaI v programu OPPA 164 / 641 mil. Kč — 

- počet / náklady projektů VaVaI v programu OP VaVpI 17 / 1 564 mil. Kč 176 / 59 934 mil. Kč* 

- počet / náklady projektů VaVaI v programu OP VVV 66 / 5 444 mil. Kč 204 / 18 655 mil. Kč* 

Různé   

- příjmy za vývoz technologických služeb (2014) 44 514 mil. Kč 52,0 % 

- saldo technologické platební bilance (2014) 18 392 mil. Kč 18 700 mil. Kč 

- náklady projektů 7 národních programů VaV (2017) 8 995 mil. Kč 34,1 % 

Poznámka: U evropských programů jde o součet schválených/přidělených příspěvků Evropské unie, ze státního rozpočtu ČR a 
rozpočtu hl. m. Prahy. U OPPK data za oblasti podpory 3.1 a 3.3, u OPPA za prioritní osy 1 a 3, u OP VVV data za 19 výzev z 
prioritních os 1 a 2 . Vybrané národní programy VaV jsou blíže popsány v kapitole 8; *) jde o hodnotu za ČR 
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1 Organizace výzkumu a vývoje 

Nezbytným předpokladem pro popis základny výzkumu a vývoje na území hlavního města Prahy je zmapování 
organizací, které se této činnosti věnují. Pro tento účel vycházíme z databází Registru ekonomických subjektů, 
který spravuje Český statistický úřad, a Technologického profilu České republiky1, který spravuje Asociace 
inovačního podnikání České republiky. Dále jsou hodnoceny jednotlivé typy organizací, jako jsou vysoké školy, 
veřejné výzkumné instituce, výzkumné ústavy, podniky, jejichž hlavní činností je výzkum a vývoj, vědecko-
technické parky a inkubátory a velká zdravotnická zařízení. 

U všech typů organizací bylo sledováno jejich územní rozložení v Praze a případně další charakteristiky závislé 
na dostupných údajích. Ve všech případech se potvrdilo, že Praha je centrem výzkumu a vývoje České republiky, 
kde jsou koncentrovány značné kapacity jednotlivých typů organizací. 

Tabulka 2: Počet organizací výzkumu a vývoje podle zdroje, resp. druhu organizace 

Ukazatel 
Počet subjektů Zastoupení Prahy 

v % Praha Česká republika 

Organizace s výzkumem a vývojem jako hlavní 
činností dle RES celkem 

518 1 791 28,9 

- z toho subjekty s 10 a více zaměstnanci 45 133 33,8 

Organizace evidované v databázi Technologický 
profil ČR celkem 

589 3 209 18,4 

- z toho inovační firmy  514 2 583 19,9 

- z toho ostatní organizace 150 396 37,9 

Veřejné výzkumné instituce 49 77 63,6 

Vysoké školy 31 71 45,0 

Vědeckotechnické parky 92 53 17,0 

Významné nemocnice (z toho fakultní) 14 (3 fakultní) (9 fakultních) - 

Pracoviště výzkumu a vývoje dle ČSÚ3 650 2 870 22,6 

Zdroje: RES ČSÚ, Technologický profil ČR, MŠMT, SVTP, informační systém OPPI, ČSÚ 

  

                                                 

1 viz www.techprofil.cz  
2 V okresech Praha-východ a Praha-západ sídlí dalších 9 vědeckotechnických parků.  
3  Z důvodu ochrany individuálních dat není dostupný žádný popis či seznam těchto pracovišť na regionální úrovni, proto s tímto údajem dále 
nepracujeme. 
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1.1 Registr ekonomických subjektů 

Registr ekonomických subjektů (zkráceně RES) vedený Českým statistickým úřadem je několikrát ročně 
aktualizován. Následující informace vycházejí z údajů RES z prosince 2016.  

V České republice je evidováno celkem 1791 subjektů v oblasti výzkumu a vývoje (oddíl NACE4 72). Tyto subjekty 
pro účely statistiky uvádějí výzkum a vývoj jako svou hlavní činnost, z toho 1143 v rámci NACE 721 – Výzkum 
a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, 63 v rámci NACE 722 – Výzkum a vývoj v oblasti společenských 
a humanitních věd a 585 subjektů blíže svou činnost v oblasti výzkumu a vývoje nespecifikovalo. 

V Praze sídlí 518 subjektů z oblasti výzkumu a vývoje, což představuje 28,9 % republikového počtu. Z pražských 
subjektů působí 356 (tj. 32,1 % republikového počtu) v NACE 721 a 36 v NACE 722 (tj. 57,1 % republikového 
počtu). 126 subjektů (tj. 24,3 % republikového počtu) blíže svou činnost v oblasti výzkumu a vývoje 
nespecifikovalo. 

Tabulka 3: Počet subjektů výzkumu a vývoje podle NACE a počtu zaměstnanců (stav k prosinci 2016) 

Počet zaměstnanců 

Praha Česká republika 

NACE 
celkem % 

NACE 
celkem % 

72 721 722 72 721 722 

Bez zaměstnanců 56 70 4 130 25,1 279 280 8 567 31,7 

1–5 3 45 1 49 9,5 19 135 3 157 8,8 

6–9  0 8 0 8 1,5 3 32 1 36 2,0 

10–19  0 9 0 9 1,7 0 37 1 38 2,1 

20–24  0 5 0 5 1,0 0 12 2 14 0,8 

25–49  0 6 3 9 1,7 0 25 4 29 1,6 

50–99  0 11 8 19 3,7 0 29 10 39 2,2 

100–199  0 17 6 23 4,4 0 31 6 37 2,1 

200–249  0 7 1 8 1,5 0 14 1 15 0,8 

250–499  0 10 0 10 1,9 0 18 0 18 1,0 

500–999  0 5 1 6 1,2 0 7 1 8 0,4 

1000–1499  0 1 0 1 0,2 0 1 0 1 0,1 

2500–2999  0 1 0 1 0,2 0 1 0 1 0,1 

Neuvedeno 67 161 12 240 46,3 284 521 26 831 46,4 

Celkem 126 356 36 518 100,0 585 1 143 63 1 791 100,0 

Zdroj: RES ČSÚ 

Při členění podle velikostních kategorií jsou v České republice nejpočetnější skupinou subjekty v kategorii 
„neuvedeno“ (celkem 831 subjektů, tj. 46,4 %), následované subjekty v kategorii „bez zaměstnanců“ (celkem 
567 subjektů, tj. 31,7 %) a subjekty s 1–5 zaměstnanci (celkem 157 subjektů, tj. 8,8 %). V Praze je situace 
obdobná; nejpočetnější kategorie „neuvedeno“ čítá 240 subjektů (tj. 46,3 %), následuje kategorie 
„bez zaměstnanců“ se 130 subjekty (tj. 25,1 %) a subjektů s 1–5 zaměstnanci je 49 (tj. 9,5 %). Mimo uvedené 
nejmenší velikostní kategorie je v  Praze relativně významně zastoupena skupina subjektů  
se 100–199 zaměstnanci; jedná se o 23 subjektů (tj. 4,4 % celého souboru) a kategorie 50–99 zaměstnanců, 
který představuje 3,7 % všech pražských subjektů. V České republice jsou pak poměrně více zastoupeny malé 
a střední kategorie dle velkosti počtu zaměstnanců, dvouprocentní hranice byla dosažena nebo překročena 
u kategorií 6–9 zaměstnanců, 10–19, 50–99 a 100–199 zaměstnanců. Podle očekávání mají v Praze výrazně 
větší zastoupení největší vědecko-výzkumné organizace s počtem pracovníků vyšším než 200 osob, které v Praze 
představují 26 subjektů (tj. 5,0 % celého souboru) a v České republice 43 subjektů (tj. 2,4 % celého souboru). 

                                                 

4 Klasifikace ekonomických činností NACE od 1. 1. 2008 nahradila odvětvovou klasifikaci ekonomických činností. 
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Tabulka 4: Počet subjektů výzkumu a vývoje podle NACE a právní formy (stav k prosinci 2016) 

Právní forma 

Praha Česká republika 

NACE 
celkem % 

NACE 
celkem % 

72 721 722 72 721 722 

101 Fyzická osoba 
podnikající dle živn. zákona 
nezapsaná v OR 

109 134 8 251 48,5 496 521 13 1 030 57,5 

105 Fyzická osoba 
podnikající dle jiných 
zákonů nezapsaná v OR 

1 0 0 1 0,2 3 3 2 8 0,4 

107 Zemědělský podnikatel 
– fyzická osoba nezapsaná 
v OR 

0 0 0 0 0,0 0 1 0 1 0,1 

111 Veřejná obchodní 
společnost 

0 2 0 2 0,4 1 8 0 9 0,5 

112 Společnost s ručením 
omezeným  

3 124 3 130 25,1 46 382 8 436 24,3 

113 Společnost komanditní 0 0 0 0 0,0 0 3 0 3 0,2 

117 Nadace 0 2 0 2 0,4 0 2 0 2 0,1 

118 Nadační fond 0 6 0 6 1,2 0 11 0 11 0,6 

121 Akciová společnost 0 23 1 24 4,6 2 66 1 69 3,9 

141 Obecně prospěšná 
společnost 

0 16 1 17 3,3 2 36 11 49 2,7 

161 Ústav 2 5 1 8 1,5 10 10 2 22 1,2 

205 Družstvo 0 4 1 5 1,0 0 7 1 8 0,4 

301 Státní podnik 1 0 0 1 0,2 1 1 0 2 0,1 

325 Organizační složka 
státu 

0 2 1 3 0,6 0 2 1 3 0,2 

331 Příspěvková organizace 0 4 1 5 1,0 0 13 1 14 0,8 

421 Odštěpný závod 
zahraniční právnické osoby 

0 1 0 1 0,2 0 4 0 4 0,2 

424 Zahraniční  8 1 1 10 1,9 17 4 1 22 1,2 

501 Odštěpný závod nebo 
jiná organizační složka 
podniku zapisující se 
do obchodního rejstříku 

0 0 0 0 0,0 0 1 0 1 0,1 

661 Veřejná výzkumná 
instituce 

0 29 17 46 8,9 0 49 20 69 3,9 

704 Zvláštní organizace 
pro zastoupení českých 
zájmů v mezinárodních 
nevládních organizacích 

0 0 0 0 0,0 0 1 0 1 0,1 

706 Spolek  0 2 1 3 0,6 1 3 2 6 0,3 

751 Zájmové sdružení 
právnických osob 

2 0 0 2 0,4 5 12 0 17 0,9 

921 Mezinárodní organizace 
a sdružení 

0 0 0 0 0,0 1 1 0 2 0,1 

932 Evropská společnost 0 1 0 1 0,2 0 2 0 2 0,1 

Celkem 126 356 36 518 100,0 585 1143 63 1 791 100,0 

Zdroj: RES ČSÚ 
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Dalším možným úhlem pohledu je zastoupení pražských subjektů výzkumu a vývoje v jednotlivých velikostních 
kategoriích. V tomto případě platí, že čím více má subjekt zaměstnanců, tím spíše je umístěn v Praze. V případě 
velikostní kategorie 50–99 zaměstnanců je v Praze umístěno 48,7 % subjektů, v kategorii 100–199 zaměstnanců 
je v Praze umístěno 62,2 % republikového souboru organizací výzkumu a vývoje, v kategoriích 200–499 
zaměstnanců pak 54,5 % republikového počtu organizací výzkumu a vývoje. Ze skupiny největších subjektů s více 
než 500 zaměstnanci pak v Praze sídlí 8 z 10 organizací v zemi. Naopak v kategorii subjektů „bez zaměstnanců“ 
sídlí v Praze 130 z 567 subjektů, tj. 22,9 %. 

V České republice je fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
dominantní právní formou subjektů výzkumu a vývoje, přičemž v Praze je zastoupení této právní formy 
o 9,0 procentního bodu nižší (48,5 %) než v případě České republiky jako celku (57,5 %). Druhou nejvýznamnější 
právní formou je společnost s ručením omezeným. Podíl těchto společností na ekonomických subjektech 
ve výzkumu a vývoji dosahuje v Praze 25,1 %, zatímco v České republice jako celku 24,3 %. Akciové společnosti 
představují v Praze a České republice 4,6 %, resp. 3,9 % subjektů výzkumu a vývoje. Kategorií s výrazným 
rozdílem jsou veřejné výzkumné instituce. Zatímco v rámci České republiky představují 3,9 % subjektů výzkumu 
a vývoje, v Praze jejich podíl činí 8,9 %. U ostatních právních forem jsou rozdíly maximálně v jednotkách 
procentních bodů. V případě fyzických osob5 platí, že 50,5 % z nich podniká v oboru technických a přírodních věd 
(NACE 721) u obchodních společností pak 88,8 % z nich podniká v oboru technických a přírodních věd (NACE 
721). U veřejných výzkumných organizací tento podíl 71,0 %. 

Obrázek 6: Podíl organizací výzkumu a vývoje podle právní formy v ČR a v Praze 

 

Zdroj: vlastní propočty podle RES ČSÚ 

Pro úplnost je uveden podíl Prahy na souhrnu České republiky u nejpočetněji zastoupených právních forem. 
Významná je koncentrace dvou třetin veřejných výzkumných institucí v Praze a také celkově vyšší koncentrace 
organizací zabývajících se společenskými a humanitními obory. 

 

 

                                                 

5 do kategorie fyzická osoba jsou zahrnuty tyto kategorie 101 – fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
nezapsaná v OR, 105 – fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů nezapsaná v OR a 107 – zemědělský podnikatel – fyzická 
osoba nezapsaná v OR. Mezi obchodní společnosti patří 111 – veřejná obchodní společnost, 112 – společnost s ručením 
omezeným, 113 – společnost komanditní, 121 – akciová společnost a 205 – družstvo. 
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Tabulka 5: Podíl pražských subjektů výzkumu a vývoje vybraných právních forem na jejich celkovém počtu 
v České republice (stav k prosinci 2016) 

Právní forma 
Podíl Prahy v % 

NACE 721 NACE 722 celkem 

101 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
nezapsaná v OR 

25,7 61,5 24,4 

112 Společnost s ručením omezeným  32,5 37,5 29,8 

121 Akciová společnost 34,8 100,0 34,8 

141 Obecně prospěšná společnost 44,4 9,1 34,7 

161 Ústav 50,0 50,0 36,4 

424 Zahraniční  25,0 100,0 45,5 

661 Veřejná výzkumná instituce 59,2 85,0 66,7 

Zdroj: vlastní propočty podle RES ČSÚ 

Obrázek 7: Subjekty výzkumu a vývoje v městských částech hl. m. Prahy 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat RES ČSÚ 

Ekonomické subjekty výzkumu a vývoje se soustřeďují do centra Prahy a přiléhajících velkých městských částí. 
Nejvíce subjektů sídlí v městských částech Praha 1 (40 subjektů, tj. 21,5 %), Praha 6 (22 subjektů, tj. 11,8 %), 
Praha 4 (také 22 subjektů), Praha 8 (16 subjektů, tj. 8,6 %) a Praha 5 (11 subjektů, tj. 5,9 %). Celkový počet 
zaměstnanců pražských subjektů výzkumu a vývoje lze na základě jejich výše uvedeného členění podle počtu 
zaměstnanců odhadovat na cca 20 000. 
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Shrnutí 

• V Praze sídlí téměř třetina všech subjektů v oblasti výzkumu a vývoje evidovaných v Registru 
ekonomických subjektů.   

• Více než dvě třetiny pražských subjektů se věnují přírodním a technickým vědám, 6,9 % humanitním 
a společenským vědám, přičemž zastoupení humanitních věd je v Praze dvakrát větší než v rámci České 
republiky jako celku. 

• Z hlediska velikostní kategorie jsou v Praze nejpočetnější skupinou subjekty bez zaměstnanců, ty tvoří 
25,1 % všech subjektů; dalšími významnými skupinami jsou subjekty s 1–5 zaměstnanci (9,5 %),  
s 50–99 zaměstnanci (3,7 %) a 100–199 zaměstnanci (4,4 %). Je však třeba upozornit na kategorii 
„neuvedeno,“ kam spadá téměř polovina subjektů výzkumu a vývoje. Značná organizační členitost 
s vysokým počtem nejmenších subjektů je pravděpodobně způsobena tím, že velký počet osob je 
současně zaměstnán v organizacích výzkumu a vývoje a tyto osoby jsou zároveň v tomto odvětví držiteli 
živnostenského oprávnění. 

• V Praze je téměř dvojnásobný podíl subjektů se 100 a více zaměstnanci, než je tomu v České republice 
jako celku. 

• Z právních forem subjektů výzkumu a vývoje jsou nejčastěji zastoupeny fyzické osoby podnikající dle 
živnostenského zákona, které představují téměř polovinu pražských subjektů. To souvisí 
i se skutečností, že největšími skupinami jsou subjekty bez zaměstnanců, resp. subjekty s neuvedeným 
počtem zaměstnanců. Další významnou formou jsou společnosti s ručením omezeným. 

• Od republikového průměru se Praha výrazně odlišuje více než dvojnásobným (téměř devítiprocentním) 
zastoupením veřejných výzkumných institucí. Na území hl. m. Prahy sídlí dvě třetiny této formy subjektů 
v České republice.  

• Na základě údajů Českého statistického úřadu lze odhadnout, že v subjektech výzkumu a vývoje 
na území hlavního města Prahy pracuje asi 20 000 zaměstnanců, což oproti údaji ze září 2014 
představuje nárůst o 4 000 zaměstnanců. 

• Subjekty výzkumu a vývoje se soustřeďují do městských částí Praha 1, Praha 6, Praha 4 a Praha 8, kde je 
soustředěno 53,8 % subjektů výzkumu a vývoje sídlících v Praze. 
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1.2 Organizace z Registru ekonomických subjektů s výzkumem a vývojem jako 
hlavní nebo vedlejší činností 

V této kapitole jsou sledovány subjekty s výzkumem a vývojem (NACE 72) jako hlavní činností uvedenou v RES 
(stav k prosinci 2016) a 10 a více zaměstnanci. Dolní mez 10 zaměstnanců byla stanovena proto, že organizace 
této velikosti lze již považovat za významný výzkumný potenciál. Stranou byly ponechány veřejné výzkumné 
instituce, kterým je věnována samostatná kapitola. Hodnoceny jsou tedy pouze obchodní společnosti, obecně 
prospěšné společnosti, organizační složky státu a příspěvkové organizace. 

V databázi RES Českého statistického úřadu bylo podle uvedených kritérií v celé České republice zjištěno 
133 výzkumných ústavů a podniků s výzkumným zaměřením, z toho 45 v Praze; podíl pražských subjektů 
představuje jednu třetinu. Pod NACE 721 (výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd) patří v České 
republice 128 subjektů, pod NACE 722 (výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd) pak 
5 subjektů. V Praze pod NACE 721 patří 45 subjektů a 2 subjekty pod NACE 722. 

Tabulka 6: Počet subjektů výzkumu a vývoje s více než 10 zaměstnanci podle NACE a počtu zaměstnanců 
(stav k prosinci 2016) 

Počet 
zaměstnanců 

Praha Česká republika 

NACE 
celkem % 

NACE 
celkem % 

721 722 721 722 

10–19  9 0 9 20,0 37 1 38 28,6 

20–24  5 0 5 11,1 12 2 14 10,5 

25–49  6 1 7 15,6 25 1 26 19,5 

50–99  8 0 8 17,8 24 0 24 18,0 

100–199  6 0 6 13,3 12 0 12 9,0 

200–249  2 0 2 4,4 5 0 5 3,8 

250–499  5 0 5 11,1 10 0 10 7,5 

500–999  1 1 2 4,4 2 1 3 2,3 

2500–2999 1 0 1 2,2 1 0 1 0,8 

Celkem 43 2 45 100,0 128 5 133 100,0 

Zdroj: RES ČSÚ 

Tabulka 7: Počet subjektů výzkumu a vývoje s více než 100 zaměstnanci podle NACE a právní formy (stav 
k prosinci 2016) 

Právní forma 

Praha Česká republika 

NACE 
celkem % 

NACE 
celkem % 

721 722 721 722 

112 Společnost s ručením 
omezeným  

27 0 27 60,0 78 1 79 59,4 

117 Nadace 1 0 1 2,2 1 0 1 0,8 

121 Akciová společnost 8 0 8 17,8 30 0 30 22,6 

141 Obecně prospěšná společnost 1 0 1 2,2 1 2 3 2,3 

205 Družstvo 0 0 0 0,0 1 0 1 0,8 

301 Státní podnik 0 0 0 0,0 1 0 1 0,8 

325 Organizační složka státu 2 1 3 6,7 2 1 3 2,3 

331 Příspěvková organizace 4 1 5 11,1 11 1 12 9,0 

421 Odštěpný závod zahraniční 
právnické osoby 

0 0 0 0,0 3 0 3 2,3 
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Právní forma 

Praha Česká republika 

NACE 
celkem % 

NACE 
celkem % 

721 722 721 722 

Celkem 43 2 45 100 128 5 133 100 

Zdroj: RES ČSÚ 

Z hlediska počtu zaměstnanců lze konstatovat, že 64,4 % pražských subjektů má méně než 100 zaměstnanců; 
v případě České republiky jako celku má 76,7 % subjektů méně než 100 zaměstnanců. Z 19 organizací s více 
než 200 zaměstnanci v České republice jsou 4 veřejnoprávní se sídlem v Praze. 

Sledované organizace mají v Praze ve 35 případech formu obchodní společnosti, v jednom případě obecně 
prospěšné společnosti a 8 případech veřejnoprávní organizace. Mezi obchodními společnostmi se nacházejí 
i bývalé rezortní výzkumné ústavy, které prošly organizační a právní transformací. 

Obrázek 8: Organizace s výzkumem a vývojem jako hlavní činností s 10 a více zaměstnanci 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat RES ČSÚ 

Poznámka: Číslo vyjadřuje počet organizací sídlících na stejné adrese. 

Z databáze Bisnode Albertina CZ bylo možné pro účely této analýzy sledovat vedlejší ekonomickou činnost 
sledovaných subjektů. V září 2017 existovalo v Praze 5 550 subjektů s výzkumem a vývojem jako vedlejší 
činností, z nich bylo 44,4 % fyzických osob, 41,8 % společností s ručením omezeným, 6,3 % akciových 
společností a 4,0 % zahraničních fyzických osob. Subjektů s více než 100 zaměstnanci v Praze sídlilo 106, z nich 
bylo 44 společností s ručením omezeným a 45 akciových společností. Mezi zástupce těchto největších firem patří 
např. Avia Motors, s. r. o., Dekra CZ, a. s., GE Aviation Czech, s. r. o., Honeywell International, s. r. o., Rockwell 
Automation, s. r. o., Schneider Electric CZ, s. r. o., T-CZ, a. s., jejichž úloha v inovačním systému města je dosud 
poněkud opomíjena. Výzkumné kapacity některých z nich, byť jde jen o jejich vedlejší činnost, nepochybně 
rozsahem překonávají kapacity řady subjektů, které mají výzkum a vývoj jako hlavní činnost. 
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Za další zdroj údajů o podnicích zaměřených na komerční výzkum a vývoj lze považovat databázi organizací 
zabývajících se komerčním (aplikovaným) výzkumem a vývojem, kterou spravuje Asociace výzkumných 
organizací. Ta na svých webových stránkách6 v Praze uvádí 315 organizací, z nichž 16 jsou členskými 
organizacemi asociace. 

 

Shrnutí 

• V Praze bylo zjištěno 45 výzkumných ústavů a podniků s výzkumným zaměřením s 10 a více 
zaměstnanci, které mají výzkum a vývoj jako hlavní obor své činnosti. 

• V oblasti přírodních a technických věd působí 43 organizací, 2 organizace působí v oblasti humanitních 
a společenských věd. 

• Nejčastějšími právními formami jsou společnost s ručením omezeným, akciová společnost a příspěvková 
organizace. 

• V Praze dále působí 5 550 subjektů, které uvádějí výzkum a vývoj jako svou vedlejší činnost; z nich 106 
má více než 100 zaměstnanců. Mezi ně patří i velké nadnárodní korporace. Lze předpokládat, že jejich 
výzkumná činnost má velký vliv na charakter inovačního prostředí Prahy. 

 

1.3 Subjekty z Technologického profilu České republiky 

Technologický profil České republiky (dále jen TP ČR) je specializovaným souborem obsahujícím organizace, 
jejichž činnost souvisí s inovačním podnikáním a vědeckotechnickým rozvojem. Projekt vznikl jako aktivita 
česko-německé vědeckotechnické spolupráce s oficiální podporou německého spolkového ministerstva 
pro vzdělávání a výzkum v roce 1998. Projekt Technologický profil je spravován Asociací inovačního podnikání 
České republiky a vznikl v rámci programu výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
Kontakt. 

Následující přehled byl získán z on-line verze TP ČR (stav k 27. 2 2017). Uvedené údaje je nutné vnímat jako 
doplňkovou informaci, neboť soukromé organizace jsou v databázi uváděny dobrovolně. Technologický profil ČR 
je informačním obohacením jak při identifikaci některých jednotlivých subjektů, tak zejména z hlediska vlastního 
specifického třídění.  

Z dostupných typů organizací jsou sledovány vysoké školy a jejich fakulty, pracoviště Akademie věd ČR, rezortní 
a privátní výzkumné organizace, vědeckotechnické parky a inovační firmy. Do položky „ostatní organizace“ jsou 
zahrnuty pracoviště transferu technologií, asociace, spolky a sdružení pro inovační podnikání, hospodářské 
komory, ministerstva, poradenské organizace, regionální rozvojové agentury, regionální poradenská a informační 
centra, technologické platformy a výzkumná centra.  

Databáze TP ČR obsahovala celkem 3241 organizací, z toho pak 795 z Prahy, což představuje 24,5% podíl. 
Přehled jednotlivých typů organizací je uveden v následující tabulce, ze které vyplývá, že v případě pracovišť 
Akademie věd ČR a rezortních výzkumných organizací dosahuje podíl subjektů se sídlem na území Prahy 
přibližně tří čtvrtin. V Praze sídlí jedna třetina vysokých škol a fakult a jedna pětina inovačních firem. 
Uvažujeme-li o výzkumných zařízeních (vč. vědeckotechnických parků při vyloučení inovačních firem), pražské 
subjekty budou dosahovat téměř dvoupětinového podílu (37,9 %).  

Tabulka 8: Počet subjektů evidovaných v databázi Technologický profil ČR podle typů 

Typ organizace Praha Česká republika podíl Prahy v % 

Vysoké školy a jejich fakulty 72 218 33,0 

Pracoviště Akademie věd ČR 40 54 74,1 

Rezortní výzkumné organizace 17 22 77,3 

Privátní výzkumné organizace 17 55 30,9 

Vědeckotechnické parky 4 47 8,5 

                                                 

6 www.avo.cz  
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Celkem bez inovačních firem a ostatních 
organizací 

150 396 37,9 

Inovační firmy 520 2 615 19,9 

Ostatní organizace 125 230 54,3 

Celkem 795 3 241 24,5 

Zdroj: Technologický profil ČR 

Disponibilní informace v TP ČR umožňují územní třídění v něm evidovaných subjektů pouze do 15 obvodů 
(a nikoli do současných 22 správních obvodů nebo 57 městských částí). Sledovány byly dva typy  
organizací – včetně inovačních firem a bez inovačních firem. V případě sledování „včetně inovačních firem“ je 
rozmístění organizací rovnoměrnější. Nejvyšší počet subjektů sídlí v obvodě Praha 4, a to 117 subjektů (15,1 %), 
následuje Praha 6 se 114 subjekty (14,7 %) a Praha 1 se 109 subjekty (14, %).  

Nepočítáme-li s inovačními firmami, je rozmístění organizací méně rovnoměrné. V tomto případě nejvyšší počty 
subjektů vykazují Praha 1 (83, tj. 29,9 %) a Praha 6 (55, tj. 19,8 %). Pokud vezmeme v úvahu pouze inovační 
firmy, nejvyšší jejich koncentrace je v Praze 4 (95, tj. 19,2 %) a v Praze 5 (66, tj. 13,3 %). 

 

Tabulka 9: Počet subjektů evidovaných v databázi Technologický profil ČR podle 15 obvodů Prahy 

Obvod 
Celkem Bez inovačních firem Inovační firmy 

počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % 

Praha 1 109 14,1 83 29,9 26 5,3 

Praha 2 42 5,4 19 6,8 23 4,6 

Praha 3 36 4,7 9 3,2 27 5,5 

Praha 4 117 15,1 22 7,9 95 19,2 

Praha 5 82 10,6 16 5,8 66 13,3 

Praha 6 114 14,7 55 19,8 59 11,9 

Praha 7 30 3,9 9 3,2 21 4,2 

Praha 8 65 8,4 21 7,6 44 8,9 

Praha 9 69 8,9 11 4,0 58 11,7 

Praha 10 71 9,2 14 5,0 57 11,5 

Praha 11 8 1,0 2 0,7 6 1,2 

Praha 12 15 1,9 5 1,8 10 2,0 

Praha 13 12 1,6 1 0,4 11 2,2 

Praha 14 10 1,3 2 0,7 8 1,6 

Praha 15 9 1,2 0 0,0 9 1,8 

celkem 773 100,0 278 100,0 495 100,0 

Zdroj: Technologický profil ČR 

Tabulka 10: Obory činnosti vybraných typů organizací evidovaných v databázi Technologický profil ČR 
v Praze a České republice 

Typ organizace Praha Česká republika Podíl Prahy v % 

Informační a telekomunikační technologie 131 375 34,9 

Medicína a zdravotnictví 22 81 27,2 

Řízení 47 174 27,0 

Dopravní a logistické systémy a pohony 45 170 26,5 
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Typ organizace Praha Česká republika Podíl Prahy v % 

Energetika 46 175 26,3 

Biotechnologie 27 104 26,0 

Zařízení pro ochranu životního prostředí 56 216 25,9 

Mikroelektronika 37 143 25,9 

Měřící a regulační technika 46 216 21,3 

Fotonika 5 24 20,8 

Laserové technologie 7 35 20,0 

Výrobní technologie 424 2188 19,4 

Mikrosystémy 6 35 17,1 

Nové materiály 31 240 12,9 

Nanotechnologie 2 20 10,0 

Zdroj: Technologický profil ČR 

Poznámka: Údaje pouze za vysoké školy a fakulty, pracoviště Akademie věd ČR, rezortní výzkumné ústavy, privátní výzkumné 
ústavy, vědeckotechnické parky a inovační firmy; subjekty mohou být zařazeny ve více kategoriích 

Vedle údajů o územním rozložení organizací obsahuje databáze TP ČR také údaje o oboru hospodářské činnosti, 
resp. o technologiích, s nimiž organizace pracují. Nejčastějším oborem podle působnosti jsou v České republice 
výrobní technologie. V Praze pak dominují také výrobní technologie (45,5 %) a dále informační a komunikační 
technologie (14,1 %). Ostatní obory jsou zastoupeny v jednotkách procent. 

 

Shrnutí 

• Zjištěné údaje potvrzují významnou koncentraci subjektů evidovaných v databázi Technologický profil 
ČR v hl. m. Praze dosahující jedné čtvrtiny při zahrnutí inovačních firem a více než dvou pětin bez nich. 
Inovační firmy představují dvě třetiny organizací se sídlem v hl. m. Praze evidovaných v databázi 
Technologický profil ČR. 

• Subjekty, jejichž činnost souvisí s inovačním podnikáním a vědeckotechnickým rozvojem se soustřeďují 
do obvodů Praha 1, 4 a 6. Podskupina inovačních firem je rovnoměrněji rozmístěna po území 
hl. m. Prahy s nejvyšším soustředěním v Praze 4 a 5. Podskupina ostatních subjektů se soustřeďuje 
v obvodech Praha 1 a 6. 

• Mezi činnostmi pražských organizací dominují výrobní technologie, následované informačními 
a komunikačními technologiemi. Další obory jsou zastoupeny v řádu jednotek procent. 

• Subjekty v databázi Technologický profil ČR jsou evidovány na základě dobrovolnosti a vlastní 
iniciativy, resp. iniciativy regionálních partnerů Asociace inovačního podnikání ČR; nejde tedy 
o vyčerpávající výčet. 
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1.4 Veřejné výzkumné instituce 

Zdrojem údajů byly adresář pracovišť Akademie věd České republiky (AV ČR) dostupný na jejích oficiálních 
webových stránkách7 a Rejstřík veřejných výzkumných institucí vedený Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy8.  

Podle rejstříku veřejných výzkumných institucí k 9. březnu 2017 existovalo v České republice 75 veřejných 
výzkumných institucí, z toho 49 sídlilo v Praze. 

Z celkového počtu 54 pracovišť AV ČR jich 38 sídlí v Praze (tj. 72 %). Zbylých 21 institucí, z nichž 11 má sídlo 
v Praze, jsou především bývalé rezortní výzkumné ústavy.  

Pracoviště AV ČR jsou rozdělena do čtyř oblastí a do 9 sekcí podle svého zaměření, přičemž 6 sekcí spadá 
do přírodních a technických věd a 3 sekce do humanitních a společenských věd. Do přírodních a technických věd 
spadá 36 pracovišť AV ČR, z toho 22 pracovišť sídlí v Praze (61 %). Do humanitních a společenských věd přísluší 
celkem 16 pracovišť AV ČR, z toho 14 pracovišť sídlí v Praze (89 %). Mimo členění do sekcí existuje jedno servisní 
pracoviště (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), které sídlí v Praze. 

Z ostatních 21 veřejných výzkumných institucí v České republice působilo 13 v oblasti výzkumu a vývoje 
v přírodních a technických vědách a 4 v oblasti výzkumu a vývoje v humanitních a společenských vědách; 
4 veřejné výzkumné instituce v oborech činnosti výzkum a vývoj nevykázaly. Na území Prahy mělo sídlo 
11 ostatních veřejných výzkumných institucí (tj. 52 %), 7 z nich působilo v oblasti přírodních a technických věd, 
3 působily v humanitních a společenských vědách a 1 instituce ve své činnosti výzkum a vývoj nevykázala.  

Tabulka 11: Rozmístění veřejných výzkumných institucí v Praze 

Městská část Počet v. v. i. Podíl v % 

Praha 1 16 32,7 

Praha 2 1 2,0 

Praha 4 7 14,3 

Praha 5 1 2,0 

Praha 6 6 12,2 

Praha 8 10 20,4 

Praha 9 2 4,1 

Praha 15 1 2,0 

Praha 22 1 2,0 

Lysolaje 3 6,1 

Zbraslav 1 2,0 

Celkem 49 100,0 

Zdroj: Rejstřík veřejných výzkumných institucí MŠMT 

Pro zpracování údajů o územním rozložení veřejných výzkumných institucí bylo použito členění hl. m. Prahy 
na 57 městských částí. Z tabulky je patrná koncentrace pracovišť veřejných výzkumných institucí na území 
11 městských částí, z toho na území Prahy 1, 4, 6 a 8 je umístěno 79,6 % pracovišť. Velké soustředění pracovišť 
veřejných výzkumných institucí je v areálech na Slovance, v Krči a Lysolajích; celkem 16 pracovišť sídlí 
na různých místech Prahy 1. 

 

                                                 

7 viz www.avcr.cz  
8 viz rvvi.msmt.cz  
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Obrázek 9: Veřejné výzkumné instituce v Praze 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Poznámka: Číslo vyjadřuje počet veřejných výzkumných institucí sídlících na stejné adrese. 

Podle výročních zpráv jednotlivých pracovišť za rok 2015 měla AV ČR 8 642 zaměstnanců (v přepočtených 
počtech). Pracoviště AV ČR se sídlem v Praze v roce 2015 vykázala 6 199 zaměstnanců (v přepočtených počtech, 
71,7 %). Největšími pražskými pracovišti jsou Fyzikální ústav (950 zaměstnanců), Ústav organické chemie 
a biochemie, (493 zaměstnanců), Mikrobiologický ústav (474 zaměstnanců) a Ústav molekulární genetiky 
(401 zaměstnanců). Z následující tabulky uvádějící počty pracovníků AV ČR je patrné, že v Praze je téměř zcela 
soustředěn společenskovědní výzkum AV ČR. Naopak pracoviště sekce biologicko-ekologických věd nejsou 
v Praze vůbec zastoupena.  

Ostatní veřejné výzkumné instituce v České republice celkem k roku 2015 vykázaly 1 847 zaměstnanců 
(v přepočtených počtech); z toho veřejné výzkumné instituce se sídlem v Praze 1 062 zaměstnanců (tj. 57,5 %). 
Největšími veřejnými výzkumnými institucemi mimo AV ČR se sídlem v Praze jsou Výzkumný ústav rostlinné 
výroby (278 zaměstnanců), Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (211 zaměstnanců) a Výzkumný 
ústav živočišné výroby (147 zaměstnanců).  

V pražských veřejných výzkumných institucích tedy celkem působilo 7 261 zaměstnanců (v přepočtených 
počtech), tj. 69 % všech zaměstnanců veřejných výzkumných institucí. 

Tabulka 12: Pracoviště a pracovníci Akademie věd České republiky podle sekcí k 31. 12. 2015 

Sekce 
Počet pracovišť 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 
2015 

počet podíl v % 

celkem Praha celkem Praha na AV ČR Prahy 

1. Sekce matematiky, fyziky 
a informatiky 

6 4 1 580 1 227 18,3 77,6 

2. Sekce aplikované fyziky 7 5 883 586 10,2 66,3 
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Sekce 
Počet pracovišť 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 
2015 

počet podíl v % 

celkem Praha celkem Praha na AV ČR Prahy 

3. Sekce věd o Zemi 5 4 451 327 5,2 72,5 

4. Sekce chemických věd  6 4 1 218 1 085 14,1 89,1 

5. Sekce biologických 
a lékařských věd 

8 5 1 993 1 613 23,1 80,9 

6. Sekce biologicko-
ekologických věd 

4 0 1 051 0 12,2 0,0 

Sekce 1 – 6 celkem 36 22 7 176 4 837 83,0 78,0 

7. Sekce sociálně-ekonomických 
věd (bez Knihovny AV ČR) 

4 3 231 200 2,7 86,6 

8. Sekce historických věd 6 5 400 327 4,6 81,7 

9. Sekce humanitních 
a filologických věd 

6 6 470 470 5,4 100,0 

Sekce 7 – 9 celkem 16 14 1 101 997 12,7 90,5 

Servisní pracoviště (včetně 
Knihovny AV ČR) 

2 2 365 365 4,2 5,9 

Akademie věd ČR celkem 54 38 8 642 6 199 100,0 71,7 

Zdroj: výroční zprávy o činnosti a hospodaření pracovišť AV ČR za rok 2015 

V následující tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky a výnosy z vlastních zdrojů jednotlivých sekcí AV ČR. 
Ukazuje se, že komercializace úspěšných patentů, například výsledky výzkumu týmu prof. Antonína Holého 
z Ústavu organické chemie a biochemie, může generovat významné příjmy. V tomto případě se to podařilo díky 
zahraničnímu investorovi a nelze automaticky předpokládat, že ostatní obory skýtají stejný potenciál. Spíše se 
nabízí myšlenka koncentrovat podporu do oborů, které následně dokáží generovat vlastní příjmy. 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR dokázal v letech 2007–2015 každoročně generovat výnosy z vlastních 
zdrojů v objemu více než jedné miliardy Kč, v roce 2015 to byly již téměř tři mld. Kč, což představuje 86 % 
výnosů celé AVČR. Úroveň výnosů z vlastních zdrojů dalších pracovišť AV ČR dosahuje řádově desetin procenta 
Ústavu organické chemie a biochemie. Pokud jde o hospodářský výsledek AV ČR jako celku, přispívá k němu 
Ústav organické chemie a biochemie rozhodujícím dílem (95,5 % v roce 2015). Na dalších pracovištích AV ČR 
se výnosy, na rozdíl od Ústavu organické chemie a biochemie, promítají do kladného hospodářského výsledku 
jen v malé míře, nebo se nepromítají vůbec, tzn., že jsou spotřebovány v běžném hospodářském roce. 

Tabulka 13: Hospodářský výsledek a výnosy z vlastních zdrojů AV ČR podle sekcí k 31. 12. 2015 

Sekce 

Hospodářský výsledek po zdanění 
v mil. Kč v roce 2015 

Výnosy z vlastních zdrojů v mil. Kč 
v roce 2015 

celkem Praha 
podíl Prahy 

v % 
celkem Praha 

podíl Prahy 
v % 

1. Sekce matematiky, fyziky 
a informatiky 

9,6 -0,6 --- 34,4 11,4 33,0 

2. Sekce aplikované fyziky 11,7 8,0 68,2 58,7 34,9 59,6 

3. Sekce věd o Zemi 4,0 3,6 89,9 22,3 13,0 58,2 

4. Sekce chemických věd  1 665,7 1 665,1 100,0 3 013,2 3 009,2 99,9 

5. Sekce biologických 
a lékařských věd 

23,0 18,8 81,6 70,6 54,6 77,4 

6. Sekce biologicko-
ekologických věd 

-1,2 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 
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Sekce 

Hospodářský výsledek po zdanění 
v mil. Kč v roce 2015 

Výnosy z vlastních zdrojů v mil. Kč 
v roce 2015 

celkem Praha 
podíl Prahy 

v % 
celkem Praha 

podíl Prahy 
v % 

Sekce 1 – 6 celkem 1 712,8 1 694,8 99,0 3 230,2 3 123,0 96,7 

7. Sekce sociálně-ekonomických 
věd (bez Knihovny AV ČR) 

0,7 0,7 100,0 26,6 26,1 98,2 

8. Sekce historických věd 3,3 2,9 87,2 45,9 21,4 46,5 

9. Sekce humanitních 
a filologických věd 

0,4 0,4 100,0 9,3 9,3 100,0 

Sekce 7 – 9 celkem 4,4 4,0 90,3 81,8 56,8 69,4 

Servisní pracoviště (včetně 
Knihovny AV ČR) 

16,9 16,9 100,0 160,0 160,0 100,0 

Akademie věd ČR celkem 1 734 1 716 98,9 3 472 3 340 96,2 

Zdroj: výroční zprávy o činnosti a hospodaření pracovišť AV ČR za rok 2015 

Poznámka: Výnosy z vlastních zdrojů = tržby za vlastní výkony a z prodeje zboží.  

Tabulka 14: Hospodářský výsledek a výnosy z vlastních zdrojů vybraných pracovišť AV ČR k 31. 12. 2015 

Pracoviště AV ČR Sídlo 

Hospodářský 
výsledek 

po zdanění 
v mil. Kč v roce 

2015 

Výnosy 
z vlastních 

zdrojů v mil. Kč 
v roce 2015 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Praha 6 1 655,9 2 985,3 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Praha 1 16,9 153,0 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Brno 0,4 24,5 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha 1 0,0 23,3 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Husinec 7,5 19,4 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Praha 1 0,7 19,1 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. České Budějovice 1,3 19,0 

Akademie věd ČR celkem  1 734 3 472 

Zdroj: výroční zprávy o činnosti a hospodaření pracovišť AV ČR za rok 2015 

Poznámka: Výnosy z vlastních zdrojů = tržby za vlastní výkony a z prodeje zboží. 

Shrnutí 

• Z celkového počtu 75 veřejných výzkumných institucí existujících v České republice jich 49 mělo sídlo 
v Praze. Jde o 38 ústavů AV ČR a 11 dalších, zpravidla bývalých resortních, výzkumných institucí. 

• Do Prahy je soustředěn téměř celý společenskovědní výzkum AV ČR a tři pětiny výzkumu AV ČR 
v přírodních a technických vědách. Celkem je v Praze soustředěno 72 % zaměstnanců AV ČR. 

• Celkem 29 veřejných výzkumných institucí se sídlem na území hl. m. Prahy se zabývalo přírodními 
a technickými vědami a 17 společenskými a humanitními vědami. 

• Veřejné výzkumné instituce jsou významně územně koncentrovány. Na území městských částí Praha 1, 
Praha 4, Praha 6 a Praha 8 sídlí čtyři pětiny pražských veřejných výzkumných institucí. 

• Veřejné výzkumné instituce představují v Praze přibližně 7300 přepočtených pracovních úvazků. 
37 veřejných výzkumných institucí vykázalo více než 100 přepočtených pracovních míst (z nich 
10 vykázalo více než 250 přepočtených pracovních míst). 

• Komercializace výsledků výzkumu může generovat významné příjmy výzkumné sféry. Příkladem je Ústav 
organické chemie a biochemie AV ČR, který v letech 2007–2015 každoročně generoval vlastní výnosy 
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přesahující jednu miliardu Kč. Výnosy Ústavu organické chemie a biochemie tvořily rozhodující podíl 
kladného hospodářského výsledku AV ČR. 

 

1.5 Vysoké školy 

Pražské vysoké školy představují nejvyšší koncentraci vysokoškolského vzdělávání v České republice. Věnují 
se velkému počtu oborů a v oblasti výzkumu a vývoje úzce spolupracují jak s jinými typy organizací výzkumu 
a vývoje, tak s organizacemi z praxe – veřejnými (např. nemocnicemi, orgány veřejné správy) i soukromými. 

Zdrojem údajů pro tuto kapitolu byly internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (stav 
k červenci 2017), výroční zprávy o činnosti a hospodaření vysokých škol a statistiky Českého statistického úřadu. 

1.5.1 Počet a rozmístění vysokých škol 

Sledovány jsou fakulty veřejných a státních vysokých škol a soukromé vysoké školy. Na území Prahy má sídlo 
8 veřejných vysokých škol, z nichž 6 je členěno na celkem 39 fakult9, 1 státní vysoká škola (Policejní akademie 
České republiky v Praze se 2 fakultami) a 20 soukromých vysokých škol. Pro srovnání v České republice v roce 
2016 celkem působilo 26 veřejných vysokých škol, 2 státní vysoké školy a 40 soukromých vysokých škol. V Praze 
v roce 2016 sídlilo 30 z 68 vysokých škol, tj. 44% podíl.  

Více než polovina fakult (2210) veřejných vysokých škol sídlí na území městských částí Praha 1 a 6, jak dokládá 
následující tabulka. Dalších 8 fakult sídlí na území městských částí Praha 2 a 3. V případě soukromých vysokých 
škol je jejich rozmístění na území Prahy rovnoměrnější; na území městských částí Praha 1, 2 a 3 se jich 
soustřeďuje 29 %. 

Tabulka 15: Počet vysokých škol a fakult v Praze podle městských částí11 

Městská část 
Sídla veřejných vysokých 

škol  
a státní vysoké školy 

Sídla fakult veřejných 
vysokých škol  

a státní vysoké školy 

Sídla soukromých 
vysokých škol 

Praha 1 3 10 3 

Praha 2 0 3 1 

Praha 3 1 5 2 

Praha 4 0 1 2 

Praha 5 0 2 2 

Praha 6 2 11 0 

Praha 7 1 0 1 

Praha 8 0 0 2 

Praha 9 0 0 0 

Praha 10 0 1 2 

Praha 11 0 0 2 

Praha 12 1 2 0 

Praha 13 0 0 2 

Praha 14 0 0 1 

Praha-Suchdol 1 6 0 

                                                 

9 Do tohoto počtu nejsou zahrnuty fakulty pražských vysokých škol se sídlem mimo hl. m. Prahu (Lékařská fakulta UK v Plzni, Lékařská fakulta UK 
v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a Fakulta managementu VŠE 
v Jindřichově Hradci). 
10 Do tohoto počtu je zahrnuta i Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, která se nečlení na fakulty.  
11 Tabulka nezachycuje některé případy značné územní roztříštěnosti kapacit a objektů vysokých škol. Např. v městské části Praha-Kunratice je 
umístěna kromě ubytovacích kapacit, i značná část výukových prostor, včetně sídla některých organizačních jednotek Vysoké školy ekonomické 
v Praze (viz dále obrázek 11). 
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Městská část 
Sídla veřejných vysokých 

škol  
a státní vysoké školy 

Sídla fakult veřejných 
vysokých škol  

a státní vysoké školy 

Sídla soukromých 
vysokých škol 

Celkem 9 41 20 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vlastní propočty 

Obrázek 10: Vysoké školy v Praze 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivých vysokých škol 

Poznámka: V mapě jsou zaneseny fakulty vysokých škol členěných na fakulty a sídla ostatních vysokých škol. Číslo vyjadřuje počet 
fakult sídlících na téže adrese. 

Při hodnocení rozmístění kapacit vysokých škol podle adresních míst zjistíme, že na území Prahy se nalézá 
celkem 347 budov využívaných vysokými školami (stav k 17. 7. 2017). Nejvíce těchto budov je soustředěno 
na území městských částí Praha 1 (85 budov), Praha 6 (80 budov) a Praha 2 (53 budov). Nejméně územně 
soustředěná je Univerzita Karlova v Praze, jejíž budovy se nacházejí na území 11 městských částí (zejména 
Praha 1, Praha 2 a Praha 6) a České vysoké učení technické v Praze s budovami v 7 městských částech (nejvíce 
v Praze 6 a Praze 2). Naopak nejvyšší územní soustředění kapacit vykazují Česká zemědělská univerzita v Praze 
(Praha-Suchdol) a Policejní akademie České republiky v Praze (Praha 12).  
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Obrázek 11: Budovy vysokých škol na území hl. m. Prahy 

Zdroj: vlastní zpracování IPR Praha 

1.5.2 Pracovníci vysokých škol 

Počet pracovníků (tzv. průměrný přepočtený počet) je ze statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
dostupný pouze pro veřejné vysoké školy.  

Pražské veřejné vysoké školy k 31. 12. 2015 evidovaly celkem 15 829 pracovníků (v přepočtu na celé úvazky), 
z toho 7 313 akademických a 1 609 vědeckých. Podíl akademických pracovníků na celkovém počtu pracovníků se 
na veřejných vysokých školách pohybuje od 40 do 58 %. Vědečtí pracovníci tvoří do 10 % zaměstnanců VŠ, 
výjimkou je VŠCHT, kde je jejich podíl na celkovém počtu 22,4 % a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
která vědecké pracovníky nevykazuje.  

Z tabulky je zjevné mimořádné postavení Univerzity Karlovy v Praze, která se na počtu pracovníků podílí 51 %, 
a Českého vysokého učení technického v Praze, které se na počtu pracovníků podílí 22 %. V případě 
akademických i vědeckých pracovníků je zastoupení veřejných vysokých škol obdobné; Univerzita Karlova 
v Praze a České vysoké učení technické v Praze dohromady zaměstnávají 73 % akademických a 77 % vědeckých 
pracovníků pražských veřejných vysokých škol.  

Tabulka 16: Pracovníci veřejných vysokých škol se sídlem na území hl. m. Prahy k 31. 12. 2015 
v přepočtených počtech 

Veřejná 
vysoká škola 

Pracovníci celkem z toho akademičtí pracovníci z toho vědečtí pracovníci 

počet podíl v % počet 
podíl v % 

počet 
podíl v % 

na celku na VŠ na celku na VŠ 

AMU 454,1 2,9 264,3 3,6 58,2 7,9 0,5 1,7 

AVU 114,6 0,7 60,2 0,8 52,5 10,0 0,6 8,7 

ČZU 1 516,7 9,6 607,1 8,3 40,0 92,1 5,7 6,1 
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Veřejná 
vysoká škola 

Pracovníci celkem z toho akademičtí pracovníci z toho vědečtí pracovníci 

počet podíl v % počet 
podíl v % 

počet 
podíl v % 

na celku na VŠ na celku na VŠ 

ČVUT 3 502,8 22,1 1 538,2 21,0 43,9 421,1 26,2 12,0 

UK 8 082,5 51,1 3 825,6 52,3 47,3 827,3 51,4 10,2 

VŠE 1 016,6 6,4 510,6 7,0 50,2 23,6 1,5 2,3 

VŠCHT 1 012,5 6,4 434,0 5,9 42,9 226,7 14,1 22,4 

VŠUP  129,0 0,8 73,2 1,0 56,7 0,0 0,0 0,0 

Celkem 15 828,9 100,0 7 313,2 100,0 46,2 1 608,8 100,0 10,2 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Poznámka: Údaje za České vysoké učení technické v Praze, Univerzitu Karlovu v Praze a Vysokou školu ekonomickou v Praze 
zahrnují i mimopražské fakulty, jejichž podíl je však marginální. 

K 31. 12. 2015 vykázalo 26 veřejných vysokých škol v České republice celkem 29 854 pracovníků (v přepočtených 
počtech), z čehož bylo 17 855 akademických pracovníků a 3 632 vědeckých pracovníků. Pracovníci pražských 
veřejných vysokých škol představovali 49 % pracovníků veřejných vysokých škol v České republice; pražští 
akademičtí pracovníci pak 37,4 % a pražští vědečtí pracovníci 42,5 %.  

Při třídění vysokých škol podle počtu zaměstnanců je zjevné, že soukromé vysoké školy jsou menší než veřejné. 
Všechny veřejné vysoké školy mají více než 100 zaměstnanců, zatímco všechny soukromé vysoké školy mají 
do 500 zaměstnanců. Nicméně již 5 soukromých vysokých škol (Metropolitní univerzita, o. p. s., Vysoká škola 
finanční a správní, o. p. s., Bankovní institut vysoká škola, a. s., Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., Univerzita 
Jana Amose Komenského Praha, s. r. o.) dosáhlo velikosti malých veřejných vysokých škol (umělecké vysoké 
školy), resp. velikosti Policejní akademie České republiky v Praze. 

Tabulka 17: Vysoké školy v Praze podle počtu zaměstnanců v roce 201512 

Počet zaměstnanců 
Vysoké školy 

veřejné a státní soukromé celkem 

 1-5 0 1 1 

10-19 0 2 2 

20-24 0 2 2 

25-49 0 5 5 

50-99 0 6 6 

100-199 2 3 5 

200-249 0 1 1 

250-499 1 1 2 

500-999 1 0 1 

1000-1499 1 0 1 

1500+ 4 0 4 

Celkem 9 20 29 

Zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů 

Poznámka: U Vysoké školy ekonomie a managementu je údaj z roku 2013 ( za rok 2015 je údaj nedostupný) 

                                                 

12 Údaje o počtu pracovníků vysokých škol podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podle Administrativního registru ekonomických 
subjektů se mohou lišit, neboť pocházejí z odlišných zdrojů. V případě údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o průměrné 
přepočtené počty pracovníků. 
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Kromě fakult vysokých škol působí na území Prahy další pracoviště a ústavy13 vysokých škol, u nichž lze 
předpokládat činnost v oblasti výzkumu a vývoje: 

• Univerzita Karlova v Praze: Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, Centrum 
pro teoretická studia (společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a AV ČR), Centrum pro ekonomický 
výzkum a doktorské studium (CERGE-EI, společné pracoviště s Národohospodářským ústavem AV ČR), 
Centrum pro otázky životního prostředí 

• České vysoké učení technické v Praze: Kloknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií, Český institut 
informatiky, robotiky a kybernetiky, Ústav technické a experimentální fyziky 

• Česká zemědělská univerzita v Praze: Institut vzdělávání a poradenství 

1.5.3 Hospodaření a výstupy výzkumu vysokých škol 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
stanovuje vysokým školám každoročně zveřejňovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Z výročních zpráv 
o hospodaření je patrné, že pražské veřejné vysoké školy se v roce 2015 podílely na nákladech a výnosech 
veřejných vysokých škol 39 %. Podíl na kladném hospodářském výsledku činil 57 %. V případě hlavní 
(tj. vzdělávací) činnosti vykázaly pražské veřejné vysoké školy malý kladný hospodářský výsledek ve výši 
35,3 milionů Kč. Hospodářský výsledek za ČR byl v důsledku záporných hodnot u některých škol pouze 1,5 mil Kč. 
V případě hospodářské činnosti vykázaly pražské veřejné vysoké školy kladný hospodářský výsledek ve výši 
229,8 milionů Kč a  50 % se podílely na celkovém hospodářském výsledku z hospodářské činnosti veřejných 
vysokých škol. Nejvyšší celkový hospodářský výsledek z pražských veřejných vysokých škol vykázaly České 
vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická, 
a to 56 až 70 milionů Kč. Podíl osobních nákladů na celkových nákladech se na pražských veřejných vysokých 
školách pohybuje od 48,6 % (Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze) po 58,9 % (Akademie múzických 
umění v Praze); v průměru tento podíl činí na pražských veřejných vysokých školách 54 % a na veřejných 
vysokých školách celkem pak 50 %, což oproti roku 2013 znamená pokles o 3, resp. 4 %. 

Tabulka 18: Výnosy a náklady veřejných vysokých škol v Praze (v tis. Kč) k 31. 12. 2015 

Veřejná 
vysoká 
škola 

Náklady 
celkem 

Výnosy 
celkem 

Hospodářský 
výsledek 
celkem 

Hospodářský 
výsledek 
z hlavní 
činnosti 

Hospodářský 
výsledek 

z hospodářské 
činnosti 

Podíl osobních 
nákladů 

na celkových 
nákladech v % 

AMU 443 047 467 400 24 353 5 809 18 544 58,9 

AVU 95 867 96 244 377 -74 451 55,1 

ČVUT 4 839 603 4 937 446 97 843 20 030 77 804 53,6 

ČZU 2 035 917 2 059 315 23 398 19 294 4 104 51,0 

UK 9 322 586 9 423 044 100 458 29 902 70 556 55,3 

VŠCHT 1 375 234 1 390 666 15 432 -40 724 56 156 49,5 

VŠE 1 306 237 1 306 308 71 7 64 53,8 

VŠUP 147 583 150 745 3 162 1 070 2 092 48,6 

Praha 19 566 074 19 831 168 265 094 35 314 229 771 54,0 

ČR celkem 49 654 562 50 116 645 462 083 1 493 459 982 50,3 

Zdroj: výroční zprávy o hospodaření veřejných vysokých škol v roce 2015 

                                                 

13 Vysokoškolské ústavy a jiná pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost jako celoškolská 
pracoviště nelze zaměňovat za organizační jednotky fakult vysokých škol např. na úrovni kateder, které jsou také nazývány „ústavy.“   
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Tabulka 19: Dotace a příspěvky použité veřejnými vysokými školami v Praze k 31. 12. 2015 

Veřejná vysoká 
škola 

Dotace a příspěvky 
Dotace na VaV 
na 1 akad. či 

věd. pracovníka 
(tis. Kč) 

Celkové dotace 
na 1 studenta 

(tis. Kč) celkem  
(tis. Kč) 

z toho podíl (v %) 

na výzkum 
a vývoj 

kapitálové 

AMU 407 177 11,9 12,9 173,4 295,1 

AVU 87 710 10,3 0,1 129,0 274,1 

ČZU 2 186 253 28,9 37,1 887,2 114,0 

ČVUT 4 068 923 43,8 16,9 879,1 201,3 

UK 7 975 253 44,6 16,0 769,6 169,7 

VŠE 1 032 881 17,4 9,4 327,2 66,4 

VŠCHT 1 797 319 34,5 46,9 975,8 446,4 

VŠUP 133 040 8,0 1,0 144,1 272,6 

Praha 17 688 556 38,6 21,3 762,5 163,5 

ČR celkem 42 864 239 41,1 19,8 820,1 145,2 

Zdroj: výroční zprávy o hospodaření veřejných vysokých škol v roce 2015, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vlastní 
propočty 

Poznámka: Uváděné prostředky jsou z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národních i zahraničních. 

V případě dotací a příspěvků použitých veřejnými vysokými školami přepočtených na 1 studenta vykazují v roce 
2015 pražské veřejné vysoké školy hodnotu o 18 300 Kč vyšší, než je celorepublikový průměr za všechny veřejné 
vysoké školy. V roce 2013 přitom byla tato hodnota pro pražské vysoké školy průměrně o 3 400 nižší než 
celorepublikový průměr. V případě přepočtu dotací na výzkum a vývoj na akademické a vědecké pracovníky 
vykazují pražské veřejné vysoké školy o 7 % nižší hodnotu, než je celorepublikový údaj. Mezi jednotlivými 
vysokými školami existují značné rozdíly ve výši dotací a příspěvků a jejich určení, což vyplývá z věcného 
zaměření vysokých škol. Nejvyšší částku dotací na výzkum a vývoj na jeden plný úvazek akademických 
a vědeckých pracovníků vykázala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, a to 796 tis. Kč. Nadprůměrné 
hodnoty udávaly ještě Česká zemědělská univerzita, České vysoké učení technické a Univerzita Karlova v Praze. 
V případě dotací na jednoho studenta vykazuje nadprůměrné hodnoty šest z osmi pražských vysokých škol; 
podprůměrné jsou jen v případě Vysoké školy ekonomické v Praze a České zemědělské univerzity v Praze. 

Z výročních zpráv o hospodaření vysokých škol jsou dostupné také údaje o výdajích na výzkum a vývoj 
na veřejných vysokých školách. Výdaje do značné míry odrážejí velikost a oborové zaměření jednotlivých 
vysokých škol. Nejvyšší výdaje v roce 2015 vykázala Univerzita Karlova v Praze, a to 2,8 mld. Kč. Její podíl 
na výdajích na výzkum a vývoj pražských veřejných vysokých škol činil 52,9 %, v případě všech veřejných 
vysokých škol pak 24,3 %.  

Tabulka 20: Financování výzkumu a vývoje na veřejných vysokých školách v Praze v tis. Kč k 31. 12. 2015 

Veřejná 
vysoká 
škola 

Celkem 

z toho 

MŠMT  
institucio-

nální 
podpora 

MŠMT 
účelová 
podpora 

MŠMT 
specifický 

vysoko-
školský 
výzkum 

Grantová 
agentura 

ČR 

Technolo-
gická 

agentura 
ČR 

ostatní 

AMU 48 351 13 567 0 3 980 1 307 0 29 497 

AVU 9 129 2 276 0 780 920 0 5 153 

ČZU 354 992 160 603 5 005 40 321 29 115 25 687 94 261 

ČVUT 1 441 399 621 254 71 579 120 166 168 861 338 714 120 825 

UK 2 845 757 1 374 668 186 349 298 900 615 171 29 376 341 293 
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Veřejná 
vysoká 
škola 

Celkem 

z toho 

MŠMT  
institucio-

nální 
podpora 

MŠMT 
účelová 
podpora 

MŠMT 
specifický 

vysoko-
školský 
výzkum 

Grantová 
agentura 

ČR 

Technolo-
gická 

agentura 
ČR 

ostatní 

VŠE 142 683 63 289 11 794 21 205 28 347 6 170 11 878 

VŠCHT 523 127 225 277 51 826 44 263 106 499 45 022 50 240 

VŠUP 9 684 3 358 0 1 023 686 0 4 617 

Praha 5 375 122 2 464 292 326 553 530 638 950 906 444 969 657 764 

ČR celkem 11 687 889 5 179 592 1 197 769 1 148 158 1 744 815 1 151 212 1 266 343 

Podíl Prahy 46,0 47,6 27,3 46,2 54,5 38,7 51,9 

Zdroj: výroční zprávy o hospodaření veřejných vysokých škol v roce 2015 

Výzkum a vývoj tvoří nedílnou součást činnosti vysokých škol a je propojen s jejich vzdělávací činností.  Význam 
vysokých škol pro výzkum a vývoj v České republice dokládá Rejstřík informací o výsledcích (zkráceně RIV), který 
eviduje informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných 
prostředků. Veřejné vysoké školy14 se v roce 2015 podílely 62,2 % na  bodovém hodnocení výsledků výzkumu 
a vývoje všech výzkumných organizací, přičemž zastoupení veřejných vysokých škol na výsledcích výzkumných 
organizací roste (v roce 2010 činilo 56,8 %). Pražské veřejné vysoké školy v roce 2015 se na výsledcích výzkumu 
a vývoje všech veřejných vysokých škol podílely 46,1 %, avšak zastoupení pražských veřejných vysokých škol 
na výsledcích výzkumu a vývoje všech veřejných vysokých škol každoročně klesá (v roce 2010 činilo 52,4 %). 
Nejrozšířenějším výsledkem výzkumu a vývoje veřejných vysokých škol je publikační aktivita, která v roce 2015 
představovala 73 % bodového hodnocení výsledků výzkumu a vývoje evidovaných v RIV, v případě pražských 
veřejných vysokých škol 75 %.  

Univerzita Karlova v Praze se v roce 2015 podílela 55 % na bodovém hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 
pražských veřejných vysokých škol evidovaných v RIV, následována byla Českým vysokým učením technickým 
v Praze, které se podílelo 24 %. Vztáhneme-li bodové hodnocení výsledků Univerzity Karlovy v Praze k celkovému 
bodovému hodnocení všech veřejných vysokých škol, pak na Univerzitu Karlovu v Praze v roce 2015 připadalo 
25 % bodového hodnocení výsledků výzkumu a vývoje veřejných vysokých škol. 

Tabulka 21: Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje veřejných vysokých škol se sídlem v Praze v období 
2010–2015 

Veřejná vysoká škola  

 

Výsledky organizací – body po korekci 

2010 2011 2012 2013 2015 

Akademie múzických umění v Praze 4 615 5 151 5 818 6 139 5 892 

Akademie výtvarných umění v Praze 270 537 835 1 030 1 473 

Česká zemědělská univerzita v Praze 30 097 39 261 53 785 65 496 80 077 

České vysoké učení technické v Praze 194 547 211 796 235 606 271 116 251 006 

Univerzita Karlova v Praze 487 227 513 338 544 458 606 172 562 111 

Vysoká škola chemicko-technologická v 
Praze 

65 174 79 556 86 497 100 248 101 602 

Vysoká škola ekonomická v Praze 25 529 24 030 23 553 28 639 26 522 

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 1 166 1 106 1 306 1 519 2 090 

pražské veřejné vysoké školy 808 625 874 776 951 859 1 080 360 1 030 773 

veřejné vysoké školy v ČR celkem 1 543 632 1 733 153 1 952 243 2 276 699 2 235 786 

                                                 

14 Veřejné vysoké školy představují 99,7 % bodového hodnocení výsledků výzkumu a vývoje vysokých škol. 
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Veřejná vysoká škola  

 

Výsledky organizací – body po korekci 

2010 2011 2012 2013 2015 

výzkumné organizace v ČR celkem 2 717 844 2 975 768 3 281 983 3 763 894 3 594 055 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

V případě vývoje počtu patentů udělených veřejným vysokým školám lze sledovat výrazně rostoucí trend od roku 
2007. V případě pražských veřejných vysokých škol je tento trend stabilnější, na mimopražských vysokých 
školách se vyznačuje větší kolísavostí. Od roku 2013 výrazně vzrostl počet patentů mimo Prahu, zatímco počet 
patentů v Praze byl na stále stejné úrovni. V procentuálním vyjádření je zastoupení pražských a mimopražských 
veřejných vysokých škol proměnlivější, lze z něj však vysledovat pokles zastoupení pražských veřejných vysokých 
škol na celkovém počtu patentů udělených veřejným vysokým školám. V roce 2015 podíl pražských vysokých škol 
na počtu udělených patentů veřejným vysokým školám činil 33 %, zatímco v roce 2000 dosahoval 87 %.  

Obrázek 12: Patenty udělené veřejným vysokým školám v období 2000–2015 podle roku udělení 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

1.5.4 Studenti vysokých škol 

Studenti vysokých škol představují, zejména v pokročilejších fázích studia, významný zdroj znalostí a dovedností 
pro řešení vědeckých i praktických úkolů a zakázek, které vysoké školy uskutečňují. Údaje o studentech vysokých 
škol (bez Policejní akademie České republiky v Praze) publikuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Podle údajů ministerstva studovalo k 31. 12. 2015 na veřejných vysokých školách se sídlem v Praze 
125 806 studentů, z toho bylo 19 323 cizinců (15,4 %). Na veřejných vysokých školách studovalo 
99 819 studentů, na soukromých 25 987 studentů15. Studenti pražských vysokých škol představovali 38,5 % 
z celkového počtu vysokoškolských studentů v České republice, v případě veřejných vysokých škol 34,1 %, 
v případě soukromých vysokých škol 74 %. Na pražských vysokých školách k 31. 12. 2015 studovalo 
35 691 studentů s trvalým pobytem na území Prahy (tj. 28 %), dalších 23 190 studentů mělo trvalé bydliště 
ve Středočeském kraji (tj. 18 %). V Praze má trvalé bydliště dalších 4 766 studentů studujících 
na mimopražských vysokých školách.  

Z celkového počtu 125 806 studentů na vysokých školách v Praze k 31. 12. 2015 jich 76,9 % studovalo 
v prezenční formě studia, přičemž na veřejných vysokých školách je tento podíl výrazně vyšší (83,2 %)  

                                                 

15 Údaje nezahrnují fakulty pražských vysokých škol sídlící mimo hl. m. Prahu, a to Lékařskou fakultu UK v Plzni, Lékařskou fakultu UK v Hradci 
Králové, Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové, Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a Fakultu managementu VŠE 
v Jindřichově Hradci. Tyto fakulty k 31. 12. 2016 vykázaly 8 361 studentů. 
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než  v případě škol soukromých (52,5 %), kde převažují kombinované a distanční formy studia. Podíl 
zahraničních studentů na pražských vysokých školách dosahuje 15,4 %; na veřejných vysokých školách je nižší 
(14 %) než na školách soukromých (20,5 %). Zastoupení studentů doktorského studia na veřejných vysokých 
školách dosahuje 10,8 %; na soukromých vysokých školách je zanedbatelné. 

Od akademického roku 2010/2011, kdy počet vysokoškolských studentů dosáhl svého vrcholu, lze v systému 
vysokoškolského vzdělávání pozorovat řadu změn. Základním trendem je pokles počtu vysokoškolských studentů, 
kdy početně slabší kohorty narozené na počátku 90. let 20. století vstupují do systému vysokoškolského 
vzdělávání. Nejvýznamnější je tato změna v segmentu soukromých vysokých škol, kde je navíc prohloubena 
nasycením poptávky po vysokoškolském vzdělání těch osob, u nichž bylo dodatečné získání vysokoškolského 
vzdělání nezbytným předpokladem pro jejich další pracovní kariéru. S tím se pojí i pokles studentů 
v kombinované a distanční formě studia a nárůst počtu studentů v prezenční formě. Mezi akademickými roky 
2013/2014 a 2015/2016 klesl počet studentů soukromých vysokých škol na území Prahy o 24,3 %, zatímco 
v případě veřejných vysokých škol pokles činil jen 7,2 %. Pokles počtu studentů na veřejných i soukromých 
vysokých školách na území Prahy byl shodný s republikovou hodnotou za veřejné i soukromé vysoké školy. 
Zároveň mezi akademickými roky 2013/2014 a 2015/2016 došlo na pražských vysokých školách k nárůstu počtu 
i zastoupení cizinců (o 7 %) a poklesu počtu a zastoupení studentů s trvalým bydlištěm na území Prahy (o 9,6 %).  

Tabulka 22: Studenti vysokých škol na území hl. m. Prahy 

Ukazatel 
31. 12. 2013 31. 12. 2015 

VŠ celkem VVŠ SVŠ VŠ celkem VVŠ SVŠ 

Studenti v Praze celkem 135 624 104 111 31 805 122 798 97 329 25 690 

Podíl pražských studentů 
v % 

36,9 32,0 73,1 37,6 33,3 73,8 

Studenti s občanstvím ČR 115 314 90 605 24 934 102 518 82 455 20 234 

Zahraniční studenti 20 320 13 512 6 871 20 294 14 882 5 458 

Podíl zahraničních 
studentů v % 

15,0 13,0 21,6 16,5 15,3 21,2 

Studenti s trvalým 
bydlištěm v Praze 

38 327 29 697 8 729 33 788 26 739 7 132 

Studenti s trvalým 
bydlištěm ve Stč. kraji 

24 932 18 646 6 329 23 235 17 801 5 462 

Podíl studentů s t. b. 
v Praze a Stč. kraji v % 

46,6 46,4 47,3 46,4 45,8 49,0 

Studenti v prezenční 
formě studia 

102 652 87 805 15 005 95 713 82 177 13 662 

Podíl studentů v prezenční 
formě studia v % 

75,7 84,3 47,2 77,9 84,4 53,2 

Studenti v doktorském 
studiu 

11 419 11 314 106 10 893 10 805 89 

Podíl studentů 
v doktorském studiu v % 

8,4 10,9 0,3 8,9 11,1 0,3 

Studenti v ČR celkem 367 898 324 955 43 509 326 909 292 578 34 795 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Tabulka 23: Vývoj počtu studentů vysokých škol na území hl. m. Prahy mezi akademickými roky 2010/2011 
a 2013/2014 (rok 2010 = 100) 

Ukazatel 
Index 2013/2010 (rok 2010 = 100) Index 2015/2010 (rok 2010 = 100) 

VŠ celkem VVŠ SVŠ VŠ celkem VVŠ SVŠ 

Studenti v Praze celkem 93 98 79 84 91 64 

Podíl pražských studentů 100 102 104 102 106 105 
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Ukazatel 
Index 2013/2010 (rok 2010 = 100) Index 2015/2010 (rok 2010 = 100) 

VŠ celkem VVŠ SVŠ VŠ celkem VVŠ SVŠ 

v % 

Studenti s občanstvím ČR 91 96 79 81 87 64 

Zahraniční studenti 100 115 80 100 127 64 

Podíl zahraničních 
studentů v % 

108 118 101 119 139 100 

Studenti s trvalým 
bydlištěm v Praze 

85 86 74 75 78 61 

Studenti s trvalým 
bydlištěm ve Stč. kraji 

98 103 87 92 98 75 

Podíl studentů s trvalým 
bydlištěm v Praze a Stč. 
kraji v % 

97 94 100 97 93 104 

Studenti v prezenční 
formě studia 

100 99 105 93 93 96 

Podíl studentů v 
prezenčním formě studia 
v % 

108 102 133 111 102 150 

Studenti v doktorském 
studiu 

95 94 139 90 90 117 

Podíl studentů v 
doktorském studiu v % 

102 97 176 108 99 183 

Studenti v ČR celkem 93 96 76 89 90 80 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vlastní propočty 

Shrnutí  

• Na území Prahy sídlí 8 z 26 veřejných a 20 ze 40 soukromých vysokých škol, což představuje 42 % 
všech vysokých škol v České republice. 

• Zaměstnanci pražských veřejných vysokých škol představují 49 % pracovníků všech veřejných vysokých 
škol v České republice, pražští akademičtí pracovníci také 37,4 %, pražští vědečtí pracovníci 42,5 %. 

• Všechny veřejné vysoké školy na území Prahy mají více než 100 zaměstnanců (z toho 5 má více 
než 1 000 zaměstnanců), všechny soukromé vysoké školy na území hl. m. Prahy mají 
do 500 zaměstnanců. 

• Pražské veřejné vysoké školy jsou významně koncentrovány do středu města. V městských částech Praha 
1 a Praha 2 sídlí celkem 3 veřejné vysoké školy, resp. 13 fakult veřejných vysokých škol, a 4 soukromé 
vysoké školy. Na území těchto městských částí se nachází 138 objektů, v nichž vysoké školy působí, tedy 
téměř 40 % všech kapacit vysokých škol na území Prahy. 

• V Praze v podstatě není „klasický“ vysokoškolský kampus (výjimkami jsou Česká zemědělská univerzita 
v Praze v městské části Praha-Suchdol a Policejní akademie ČR v Praze v městské části Praha 12); 
kapacity veřejných vysokých škol jsou do značné míry územně roztříštěny. 

• Pražské veřejné vysoké školy se v roce 2015 podílely na nákladech i výnosech všech veřejných vysokých 
škol cca 39 %. Jejich podíl na celkovém kladném hospodářském výsledku činil 57 %. V případě hlavní 
(tj. vzdělávací) činnosti pražské veřejné vysoké školy vykázaly kladný hospodářský výsledek ve výši 
35,3 mil. Kč; v hospodářské oblasti dosáhly kladného hospodářského výsledku 229,8 mil. Kč a podílely 
se 50 % na celkovém hospodářském výsledku veřejných vysokých škol. Celkový objem nákladů 
pražských veřejných vysokých škol přesáhl 19,5 mld. Kč. 

• Pražské vysoké školy se v roce 2015 na celkové výši dotací a příspěvků podílely cca 35 %. Podíl dotací 
na výzkum a vývoj činil 42 % s výraznými rozdíly mezi jednotlivými vysokými školami. Celkový objem 
dotací a příspěvků pražským vysokým školám v roce 2015 dosáhl 14,8 mld. Kč.   
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• Dotace na výzkum a vývoj připadající na jeden úvazek akademického či vědeckého pracovníka činily 
v roce 2015 na vysokých školách se sídlem na území Prahy 762 tis. Kč, pro veřejné vysoké školy jako 
celek tato hodnota byla 820 tis. Kč. Dotace a příspěvky přepočtené na jednoho studenta činí 164 tis. Kč, 
republikový údaj je 145 tis. Kč. 

• V roce 2015 směřovalo na veřejné vysoké školy sídlící na území Prahy 46 % finanční podpory 
na vysokoškolský výzkum a vývoj.  

• Pražské veřejné vysoké školy se v roce 2015 na výsledcích výzkumu a vývoje všech veřejných vysokých 
škol podílely 46,1 %. Zastoupení pražských veřejných vysokých škol na výsledcích výzkumu a vývoje 
všech veřejných vysokých škol klesá, 73 % výsledků výzkumu a vývoje u všech veřejných vysokých škol 
představovala publikační aktivita. 

• Studenti pražských vysokých škol v roce 2015 představovali 37,6 % z celkového počtu vysokoškolských 
studentů v České republice; na veřejných vysokých školách činí podíl studentů pražských škol 1/3, 
v případě soukromých vysokých škol 73,8 %. Pražské vysoké školy se, obdobně jako i ostatní vysoké 
školy, musejí vypořádávat s klesajícím počtem studentů způsobeným vstupem slabých demografických 
kohort z 90. let 20. století do systému vysokoškolského vzdělávání. 

 

1.6 Vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory 

Jedním z důležitých prvků základny výzkumu a vývoje a inovační infrastruktury jsou vědeckotechnické parky 
a podnikatelské inkubátory, které stimulují rozvoj výzkumu, vývoje a podnikání. Podle Společnosti 
vědeckotechnických parků ČR, údajů z European Business Network, databáze podpořených projektů Operačního 
programu podnikání a inovace a vlastního šetření bylo v České republice k červnu 2017 celkem 
79 vědeckotechnických parků, z toho 20 tzv. akreditovaných. Akreditace se uděluje vždy na dva roky, poté 
se znovu ověřuje plnění kritérií pro její udělení. Poslední, třináctá, etapa akreditace proběhla v prosinci 2015. 
Z devíti pražských inkubátorů ji dosud získal pouze jeden.  

Obrázek 13: Vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory v Praze 

Zdroj: vlastní zpracování 



37 
 

Údaje o pražských vědeckotechnických parcích byly čerpány z jejich webových stránek. 

 

 

InQbay 

Provozovatel: ČVUT v Praze 

Adresa: Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1 

Celková užitná plocha parku: nezjištěna 

Web: http://www.inovacentrum.cvut.cz/inovajet.html 

InQbay je podnikatelský inkubátor (vznikl jako součást Innovacentra, které bylo však k 1. 1. 2016 zrušeno a jeho 
agenda přešla na Rektorát ČVUT, Odbor pro řízení projektů a transfer technologií). InQbay podporuje začínající 
firmy studentů nebo vědeckých pracovníků. Inkubátor vedle zvýhodněného pronájmu po inkubační dobu 
18 měsíců nabízí i mentoring a další podpůrné služby, jako například právní a účetnické poradenství, služby 
partnerů InQbay. Mezi nadstandardní služby pak patří grantový servis – programy pro podporu malých 
a středních podniků, pomoc při hledání finanční podpory či informování o legislativních změnách dle odvětví. 

 

Vědeckotechnický park VZLÚ Praha  

Provozovatel: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. 

Adresa: Beranových 130, 199 05 Praha 18 

Celková užitná plocha parku: 8 400 m2 (pro inovační firmy), celkem 19 300 m2 

Web: http://www.vtparkvzlu.cz/  

Vědeckotechnický park VZLÚ je centrem několika desítek inovativních firem primárně v oblasti leteckého, 
kosmického, stavebního a bezpečnostního průmyslu, je vhodný také pro společnosti dopravními prostředky, 
energetikou nebo stavebnictvím. Vědeckotechnický park VÚZL nabízí k pronájmu vedle kancelářských prostor 
také výrobní prostory a skladové plochy, podle údajů Společnosti vědeckotechnických parků ČR 
ve Vědeckotechnickém parku VZLÚ Praha sídlilo 6 inovačních firem, 59 ostatních firem a 2 instituce. 
Vědeckotechnický park poskytuje právní, finanční a technologické poradenství, informace o podpoře v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací a v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví a vzdělávání v oborech, v nichž působí 
VZLÚ.  

 

Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR 

Provozovatel: Bioinova, s. r. o. 

Adresa: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 

Celková užitná plocha parku: 820 m2 

Web: bioinova.avcr.cz/o-nas/ibc.html 

Jde o podnikatelský inkubátor pro inovační firmy v biomedicínských oborech a centrum pro podporu 
konkurenceschopnosti začínajících firem v biomedicíně. Zakladatelem i majitelem je Ústav experimentální 
medicíny AV ČR, v. v. i., provozovatelem je jeho dceřiná společnost Bioinova, s. r. o. Centrum zahájilo činnost 
v roce 2008. Jeho aktivity jsou orientovány na podporu vzniku a rozvoje spin-off firemv oboru buněčné terapie, 
regenerativní medicíny a farmakologie na základě výzkumných výsledků Ústavu experimentální medicíny AV ČR, 
v. v. i. Podle údajů Společnosti vědeckotechnických parků ČR v Inovačním biomedicínském centru ÚEM AV ČR 
sídlí 6 firem. 

 

Technologické centrum AV ČR 

Provozovatel: Technologické centrum Akademie věd ČR 
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Adresa: Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 

Web: www.tc.cz 

V roce 2015 vznikl na půdě Technologického centra podnikatelský inkubátor, který je součástí akceleračního 
programu Business Runway, jež navazuje na „Inovační centrum a podnikatelský inkubátor“, jehož činnost byla 
ukončena v roce 2014. Inkubátor TC AV poskytuje poradenství, koučing a mentoring začínajícím firmám ve fázi 
prvních let činnosti, než dosáhnou ziskovosti nebo zaniknou. V roce 2015 zde byla inkubována jedna firma. 

 

ČZU PointOne 

Provozovatel: Česká zemědělská univerzita 

Adresa: Kamýcká 1281, 165 00 Praha 6 

Web: http://pointone.czu.cz/  

PointOne je podnikatelský inkubátor při České zemědělské univerzitě pod hlavičkou Centra inovací a transferu 
technologií. Je určen studentům a absolventům ČZÚ nebo smíšeným týmům, kdy je alespoň jeden člen z ČZÚ. 
Inkubátor nabízí možnost zvýhodněného nájmu inkubovaným firmám po dobu cca tří semestrů, nabízí 
individuální podporu poradců a koučů, účast na tematických seminářích, workshopech a debatách. V červenci 
2017 bylo inkubovaných 8 firem, 5 firem bylo po inkubaci, dvě byly čestnými členy. 

 

VTP VÚMOP 

Provozovatel: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

Adresa: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 

Web: http://www.vumop.cz/ 

Inovativním firmám poskytuje služby v oblasti technologického a patentového poradenství a finanční kapitál. 
Zaměřuje se na pedologickou a hydrologickou problematiku, v rámci které provádí výzkumnou, smluvní 
a poradenskou činnost. Vědeckotechnický park spolupracuje s vysokými školami. Přestože se jedná o mladý park 
(založen v dubnu 2017), bylo zde v podle Společnosti vědeckotechnických parků červenci 2017 inkubováno 
13 inovačních firem. 

 

xPORTBusiness Accelerator 

Provozovatel: Vysoká škola ekonomická 

Adresa: Jeseniova 208, 130 00 Praha 

Web: http://xport.vse.cz/  

xPort je podnikatelský inkubátor Vysoké školy ekonomické pro studenty, absolventy a korporace, nabízí dva 
programy, program inkubace a program akcelerace. V červenci 2017 bylo v inkubaci osm projektů a v akceleraci 
v programu akcelerace se nenacházela žádná firma. Po inkubaci bylo 21 firem a 6 firem prošlo akcelerací, 
úspěšně ukončených projektů bylo 18. xPORT spolupracuje s Rozvojovým a poradenským centrem RPC 

 

ESA BIC Prague 

Provozovatel: Czechinvest 

Kontakt: Palác Adria, Jungmannova 36/31, Praha 1 

E-mail: esabicprague@czechinvest.org 

Web: www.esa-bic.cz  

Inkubátor Evropské kosmické agentury v Praze, který je provozovaný agenturou na podporu podnikání a investic 
CzechInvest za významné podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva průmyslu a obchodu, cílí na podporu 
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startupů v oblasti využití kosmických technologií v běžném životě člověka. Cílem inkubátoru ESA BIC Prague je 
během 5 let jeho fungování podpořit 25 startupů. Inkubovaným podnikům budou nabídnuty individuální 
obchodní a technické poradenství, asistence s nalezením partnerů a potenciálních investorů, organizace 
networkingových setkání, podpora v investiční připravenosti a vyhledávání financování. Vybraným inkubovaným 
firmám je poskytnuta podpora až 50 tis. EUR, doba inkubace může být až dva roky. V červenci 2017 bylo 
inkubovaných sedm firem. 

ESA BIC Prague je prvním inkubátorem zaměřeným na kosmické technologie ve střední a východní Evropě  
a je součástí sítě 16 podnikatelských inkubátorů ESA BIC ve 13 zemích Evropy.  

 

Prague Startup Centre 

Provozovatel: Czech ICT Alliance 

Adresa: Palác Adria, Jungmannova 36/31, Praha 1 (vchod A, 3. patro) 

Web: www.praguestartupcentre.cz  

Cílem Prague Startup Centre, jehož provozovatelem je Czech ICT Alliance (www.czechict.cz), je pomáhat 
začínajícím inovativním podnikatelům, propojovat je s vhodnými investory a partnery a nastartovat jejich 
mezinárodní růst. Základními nabízenými službami jsou inkubační program pro vysokoškolské studenty 
a startupy, zasídlení firmy v centru Prahy, vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů a workshopů, 
organizace networkingových setkání, pomoc s hledáním investora, podpora při zahraniční expanzi v rámci Czech 
ICT Incubator a zajištění základní podpory s orientací v ČR pro zahraniční startupy. V červenci 2017 bylo 
inkubováno 20 firem. 

 

Současný počet vědeckotechnických parků a inkubátorů v Praze je dostačující. V zahraničí se uvádí jako 
průměrná hodnota vybavenosti vědeckotechnickými parky 3 parky na milion obyvatel. Z tohoto hlediska Praha 
v roce 2015 vykazovala mírně podprůměrný údaj. V současnosti má Praha na svém území 9 podnikatelských 
inkubátorů, na jeden milion obyvatel připadá 7 inkubátorů, to znamená, že je z tohoto hlediska předimenzovaná, 
stejně jako ostatní kraje ČR, kde je hodnota 7,6 inkubátorů/1 mil. obyv. Budoucnost tak možná přinese problémy 
s udržením činnosti všech vzniklých zařízení. 

Mimoto na území Středočeského kraje v těsném okolí Prahy sídlí 9 dalších vědeckotechnických parků s dobrou 
dopravní a časovou dostupností.  

Některé dřívější záměry vybudovat na území Prahy rozsáhlejší vědeckotechnický park (např. v Běchovicích) 
se nezdařily. Současný územní plán obsahuje funkčně odpovídající rezervy pro takové aktivity, jejich bližší 
specifikaci však může poskytnout až konkrétní zájem na jejich využití. 

V období 2004–2006 se podpora z pražských programů financovaných ze strukturálních fondů zaměřila 
především na budování podpůrných zařízení pro inovační aktivity (podnikatelské inkubátory, centra pro transfer 
technologií, podporu inovací a vzdělávání). V období 2007–2013 se podpora z velké části zaměřila přímo 
na rozvoj výzkumných kapacit, především ve veřejném sektoru. Mimo strukturální fondy lze uvést jednorázový 
příspěvek na provozní náklady čtyřem pražským inkubátorům v roce 2010 v celkové výši 4 mil. Kč.  

V roce 2013 došlo k uzavření technologického inkubátoru TIC ČKD vybudovaného s využitím podpory 
ze strukturálních fondů, což představovalo pro město citelný úbytek kapacit. Po roce 2015 však vzniklo  
v hl. m. Praze 5 podnikatelských inkubátorů – ESA BIC Prague provozovaný agenturou CzechInvest a Prague 
Startup Centre provozovaný Czech ICT Alliance (oba v objektu hl. m. Prahy), Point One zřízený Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze), xPORT Business Accelerator v areálu kolejí Vysoké školy ekonomické na Jarově 
a VTP Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Inkubační program (Business Runway) ve svém 
objektu realizuje i Technologické centrum AV ČR.  

V reakci na původně omezenou kapacitu inovační infrastruktury a omezené spektrum jí poskytovaných služeb 
v posledních letech vznikla nová zařízení pouze za účasti soukromého kapitálu. Orientují se na velmi malé 
a progresívní firmy (zejména v oblasti IT) a poskytují jim jiný sortiment služeb než klasické vědeckotechnické 
parky či inkubátory. Jsou to např. sdílené prostory pro začínající podnikatele a zároveň podnikatelské inkubátory 
StartupYard, Node5 či Impact Hub Praha. Kromě výše uvedených organizací existuje v Praze celá řada subjektů 
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provozujících sdílené kancelářské prostory určené primárně pro drobné podnikatele, živnostníky, kreativní 
pracovníky či studenty. Odborné služby pro začínající podnikatele (jako sestavení byznys plánu, individuální 
konzultace s odborníky, mentorování, základy marketingu apod.) nepatří mezi standardní nabídku služeb. 

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy, kterou schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 11. září 
2014, se zabývá zařízeními inovační infrastruktury pro začínající inovativní malé a střední podniky v klíčové 
oblasti změn B, která je zaměřena na snazší vznik a rozvoj znalostně intenzívních firem. Jedním ze strategických 
cílů této klíčové oblasti je zvýšení efektivity fungování vědeckotechnických parků včetně podnikatelských 
inkubátorů, aby tato zařízení dokázala poskytnout profesionální služby většímu počtu podniků a aby umístění 
firmy do vědeckotechnického parku nebo inkubátoru pro ni znamenalo dostatečnou přidanou hodnotu oproti 
pronájmu běžných prostor a vedlo k významnému snížení neúspěšnosti začínajících podnikatelů. Součástí tohoto 
cíle je i prověřit možnosti zřízení specifického inkubátoru pro vybraná kreativní odvětví. 

 

Shrnutí 

• V Praze sídlí 9 vědeckotechnických parků. Podle katalogu Společnosti vědeckotechnických parků ČR 
a údajů informačního systému Operačního programu Podnikání a inovace je v České republice celkem 
79 vědeckotechnických parků. Po roce 2016 koncentrace vědeckotechnických parků v Praze odpovídá 
republikovému průměru, který je naddimenzován. 

• V okresech Praha-východ a Praha-západ sídlí 9 dalších vědeckotechnických parků, jsou tak pro pražské 
podnikatele snadno dostupné. 

• Na původně omezené kapacity pražské inovační infrastruktury reaguje Regionální inovační strategie 
hlavního města Prahy, mezi jejíž cíle patří zvýšení efektivity fungování vědeckotechnických parků 
a podnikatelských inkubátorů a prověření možnosti zřízení specifického inkubátoru pro vybraná 
kreativní odvětví. 

• Platný Územní plán hl. m. Prahy některé potenciální územní rezervy pro vědeckotechnické parky 
vymezuje. 
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1.7 Velká zdravotnická zařízení 

Součástí vědeckovýzkumné základny hlavního města Prahy jsou také velké veřejné nemocnice. Některé z nich 
se řadí mezi největší nemocnice v České republice a také mezi největší organizace ve městě. Kapacity lidských 
zdrojů i technického vybavení spolu s oborovým zaměřením činí z nemocnic významné subjekty výzkumu, který 
slouží potřebám obyvatel města i státu. Většina z nich je v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví. 
S fakultními nemocnicemi jsou provázány lékařské fakulty veřejných vysokých škol uskutečňující vzdělávací 
a výzkumnou činnost v lékařských a souvisejících oborech. 

Tabulka 24: Velká zdravotnická zařízení v Praze 

Nemocnice Sídlo 

Počet zaměstnanců 

přepočtený 
fyzické 
osoby 

Endokrinologický ústav (EÚ) Praha 1 115,6 144 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Praha 10 2 868,0 - 

Fakultní nemocnice v Motole (FNM) Praha 5 5 160,0 5 780 

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha 4 1 662,5 1 802 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB) Praha 1 314,3 374 

Nemocnice Na Bulovce (NNB) Praha 8 1 991,6 2 140 

Nemocnice Na Františku (NNF) Praha 1 370,9  

Nemocnice Na Homolce (NNH) Praha 5 1 839,6 - 

Revmatologický ústav (RÚ) Praha 2 174,7 196 

Thomayerova nemocnice (TN) Praha 4 - 2 176 

Ústav hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) Praha 2 - 467 

Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) Praha 4 - 681 

Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN) Praha 6 1 844,7 1 973 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) Praha 2 4 736,8 5 447 

Zdroj: výroční zprávy nemocnic za roky 2012, 2013, 2014 a 2015 

Uvedené nemocnice představují z hlediska lidských zdrojů vysokou koncentraci kapacit, přibližně 
26 000 zaměstnanců, z toho téměř 4 000 lékařů a téměř 18 000 zdravotnických pracovníků. Z tabulky je patrné, 
že zejména Fakultní nemocnice v Motole a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze jsou velké organizace, každá 
s cca 5 000 zaměstnanci, kterým se počtem zaměstnanců z ostatních sledovaných institucí výzkumu a vývoje 
v Praze vyrovná pouze Univerzita Karlova v Praze.  

Pro doplnění lze uvést, že v Praze sídlí 3 fakultní nemocnice z 9 v České republice. Thomayerova nemocnice, 
Nemocnice Na Bulovce a Nemocnice Na Homolce jsou tzv. ostatní přímo řízené nemocnice.  

Podíl nemocnic na projektech podpořených ze státního rozpočtu rovněž není zanedbatelný. Podle Informačního 
systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 10 z uvedených 14 nemocnic se v roce 2017 účastnilo 
94 víceletých projektů výzkumu a vývoje. 

Zdravotnická zařízení v Praze měly také přístup k dotacím z operačních programů Praha – Konkurenceschopnost 
a Praha – Adaptabilita. Celkem bylo pro 12 z uvedených 14 zdravotnických zařízení v těchto operačních 
programech schváleno 42 projektů s celkovou podporou 670,2 mil. Kč. 
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Obrázek 14: Nemocnice v Praze 

Zdroj: výroční zprávy nemocnic za roky 2012, 2013, 2014 a 2015.  

 

Shrnutí 

• V Praze sídlí 14 velkých zdravotnických zařízení, v nichž působí cca 4 000 lékařů. 

• Sídlí zde 3 z 9 fakultních nemocnic České republiky, jejich činnost je provázána se vzdělávací 
a výzkumnou činností vysokých škol. 

• V roce 2017 se pražské nemocnice podílely na řešení 94 víceletých projektů výzkumu a vývoje. 

• Z operačních programů Praha – Konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita bylo podpořeno 42 
projektů zdravotnických zařízení s celkovou podporu 670,2 mil. Kč. 

  



43 
 

1.8 Územní rozložení sledovaných organizací 

Informace uvedené v předchozích kapitolách umožňují s využitím nástrojů a informačních systémů 
pro zpracování dat, kterými disponuje IPR Praha, vypracovat přehled rozmístění sledovaných organizací 
a pracovišť v 57 městských částech. Celkový soubor tvoří 186 organizací popsaných v kapitolách 1.1 až 1.7. 
Jde o veřejné výzkumné instituce, výzkumné ústavy, podniky s výzkumem a vývojem jako hlavní činností a s více 
než 10 zaměstnanci, vysoké školy či fakulty vysokých škol, vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory 
a význačná zdravotnická zařízení. Tyto subjekty vytvářejí rozhodující kapacitu výzkumu a vývoje v Praze.  

Pražské městské části lze rozdělit do několika skupin podle počtu umístěných subjektů výzkumu. První skupinu 
tvoří městské části Praha 1 a Praha 6, kde je soustředěno 33 % sledovaných pražských organizací. Druhou 
skupinu představují městské části Praha 416 a Praha 8, kde dohromady sídlí 20 % sledovaných subjektů. V těchto 
uvedených městských částech celkem sídlí 54 % sledovaných subjektů. 

Obrázek 15: Sledované organizace výzkumu a vývoje v městských částech hl. m. Prahy v roce 2016 

Zdroje: RES ČSÚ, Akademie věd ČR, SVTP, MŠMT, vlastní zpracování 

Mimo koncentraci organizací v Praze 1 lze vysledovat další lokality, kde je soustředěno větší množství 
výzkumných kapacit. V Praze 8 na Slovance, kde sídlí 7 ústavů Akademie věd České republiky včetně největšího 
z nich Fyzikálního ústavu. V Praze 4 – Krči sídlí 4 ústavy Akademie věd České republiky a dále společnost 
Bioinova, s. r. o., dceřiná společnost Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., provozující Inovační 
biomedicínské centrum. V Praze 6 – Dejvicích se nachází areál Českého vysokého učení technického v Praze 
a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, v Lysolajích se nachází areál Akademie věd České republiky 
se 3 ústavy a v sousedním Suchdole kampus České zemědělské univerzity v Praze.  

                                                 

16 Pro větší názornost jsou všechny organizace sídlící v areálu Akademie věd ČR v Krči započítány do městské části Praha 4, i když některé leží na 
území sousedních městských částí, neboť areálem procházejí hranice městských částí Praha-Libuš a Praha-Kunratice. 
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Obrázek 16: Organizace výzkumu a vývoje v hl. m. Praze 

Zdroje: RES ČSÚ, Akademie věd ČR, SVTP, MŠMT, vlastní zpracování 

Poznámka: Číslo vyjadřuje počet organizací sídlících na stejné adrese. 
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1.9 Organizace výzkumu a vývoje v okolí Prahy 

V těsném okolí Prahy sídlí některá významná zařízení výzkumu a vývoje. Velkou část tvoří výzkumná zařízení 
založená ve druhé polovině 20. století, kdy ještě nelze hovořit o aglomeračním vlivu Prahy. Nicméně u těch 
mladších je zřejmá snaha o soulad mezi výhodami umístění mimo město a zároveň krátkou vzdáleností a dobrou 
dostupností s možnostmi, které Praha nabízí. Po roce 2004 je zřejmá snaha využít dotace ze strukturálních fondů 
Evropské unie, které jsou mimo Prahu řádově vyšší. Při bližším pohledu na území Středočeského kraje 
se ukazuje, že zejména okresy Praha-západ a Praha-východ jsou sídlem některých velkých výzkumných zařízení. 

Obrázek 17: Organizace výzkumu a vývoje v okolí Prahy 

 

Zdroje: RES ČSÚ, Akademie věd ČR, SVTP, MŠMT, informační systémy OP VaVpI a OPPI, vlastní zpracování 

V  okresech Praha-východ a Praha-západ sídlí 8 veřejných výzkumných institucí, 9 vědeckotechnických parků 
a 9 podniků, jejichž hlavní činností je výzkum a vývoj a které mají 10 a více zaměstnanců. Zejména areál v Řeži 
(obec Husinec), kde sídlí 7 z uvedených institucí, má ve svém oboru celorepublikový význam.  

Z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byly v okresech Praha-východ a Praha-západ realizovány 
2 projekty velkých výzkumných center (center excelence), a to BIOCEV ve Vestci zaměřený na biomedicínu 
a biotechnologie a laserové centrum ELI v Dolních Břežanech, dále pak 3 projekty regionálních výzkumných 
center (SUSEN zaměřené na udržitelnou energetiku, HILASE na využití laserů v průmyslu a technologiích a NÚDZ 
v oblasti duševního zdraví) a jeden projekt centra transferu technologií (Centrum pro inovace a transfer 
technologií Fyzikálního ústavu AV ČR). V oblasti na jih od Prahy se předpokládá vznik a rozvoj klastru kolem 
center BIOCEV a ELI. Toto území se bude prezentovat pod názvem „STAR“ (Science and Technology Advanced 
Region). 

Z Operačního programu Podnikání a inovace byly v okresech Praha-východ a Praha-západ financovány tři akce 
zaměřené na výstavbu nových vědeckotechnických parků v obcích Roztoky a Zlatníky-Hodkovice. V prostorách 
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Vědeckotechnického parku Roztoky uskutečňuje České vysoké učení technické v Praze projekt Centra vozidel 
udržitelné mobility, pro nějž byla pořízena technologie z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace. 

Těsně za hranicemi okresů Praha-východ a Praha-západ bylo v Buštěhradě (okres Kladno) z prostředků 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace realizováno Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 
Českého vysokého učení technického v Praze a v Kralupech nad Vltavou z prostředků Operačního programu 
Podnikání a inovace výzkumné a vývojové centrum Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.  

Obrázek 18: Vědeckotechnické parky a velké projekty OP VaVpI a OP PI v okolí Prahy 

Zdroje: SVTP, 
informační systémy OP VaVpI a OPPI, vlastní zpracování 

V okresech Praha-západ a Praha-východ sídlí 9 vědeckotechnických parků a 1 vědeckotechnický park je 
připravován, 8 z nich bylo podpořeno z operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejblíže Prahy 
se nachází 5 parků, v tom dva parky v Roztokách a po jednom parku v Řeži (obec Husinec), Mstěticích (obec 
Zeleneč), Zlatníkách-Hodkovicích a v Dolních Břežanech. Vzdálenější jsou vědeckotechnické parky v Čelákovicích 
a Mníšku pod Brdy. Další park existující již před rokem 2000 je v Panenských Břežanech. Z Operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace byla podpořena příprava vědeckotechnického parku Fyzikálního ústavu AV ČR, 
v. v. i., v Dolních Břežanech. Z prostředků soukromého kapitálu vzniká v Roztokách vědeckotechnický park Žalov. 

V ostatních okresech Středočeského kraje pak sídlí 6 vědeckotechnických parků (v Nymburce, Židněvsi, 
Buštěhradě, Dobříši, Kutné Hoře a Kolíně) a další  vědeckotechnický park se zde připravuje (v Buštěhradě). 
Uvedené parky byly podpořeny z prostředků operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu. 

V případě velkých nadregionálních výzkumných center platí, že výzkum a inovace mají nadregionální dosah, 
a proto umístění těchto kapacit mimo Prahu, resp. nemožnost takového umístění kvůli pravidlům čerpání 
strukturálních fondů Evropské unie, nelze vnímat zcela negativně. Spíše se otevírá prostor pro spolupráci 
se Středočeským krajem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Ostatně prostorové možnosti při zakládání velkých 
institucí či areálů jsou ve Středočeském kraji výrazně lepší než v Praze. Jejich umístění v těsném sousedství 
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hranic Prahy zároveň potvrzuje logický a v řadě případů i co nejúspornější (tedy nejkratší z hlediska vzdálenosti) 
kontakt. To se týká oborově příbuzných nebo věcně přímo navazujících vědeckých a výzkumných kapacit 
umístěných v Praze, jako například biologický a biochemický výzkum v Praze 4 a biomedicínské 
a biotechnologické centrum BIOCEV ve Vestci (zvlášť vzhledem k uvažované výstavbě trasy metra D do Písnice) 
nebo Psychiatrická nemocnice Bohnice umístěná v Praze 8 a Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. 

 

Shrnutí 

• V blízkém okolí hl. m. Prahy se nacházejí významné kapacity výzkumu a vývoje, a to 8 veřejných 
výzkumných institucí, 9 vědeckotechnických parků a 9 podniků, jejichž hlavní činností je výzkum a vývoj 
a které mají 10 a více zaměstnanců. 

• V blízkosti Prahy se byly vybudovány z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2 výzkumná 
centra excelence (ELI v Dolních Břežanech a BIOCEV ve Vestci) a 3 regionální výzkumná centra (SUSEN 
v Řeži, HILASE v Dolních Břežanech a NÚDZ v Klecanech). 
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2 Pracovníci výzkumu a vývoje 

2.1 Specialisté 

Výběrové šetření pracovních sil Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) umožňuje zhodnotit vývoj počtu 
specialistů17 (podle zařazení do tříd klasifikace CZ-ISCO18). Hodnoceny byly údaje za Prahu a Českou republiku 
z let 2010 až 2015.  

Uvedené šetření ČSÚ je harmonizováno se standardem Eurostatu a předmětem výběrového šetření pracovních sil 
(VŠPS) jsou domácnosti bydlící v náhodně vybraných bytech. Jde o „obvykle bydlící osoby,“ které pro naše 
potřeby můžeme ztotožnit s trvale bydlícím obyvatelstvem. Následující údaje tak zachycují absolutně vyjádřený 
stav či vývoj počtu, resp. relativní údaje vyjádřené podílem Prahy na celorepublikovém souhrnu. Pro potřeby 
bližší identifikace trhu práce na území Prahy však zpracoval ČSÚ pro Institut plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy zvláštní výběr z VŠPS, který obsahuje údaje o dojíždějících do Prahy a vyjíždějících z Prahy za prací. 
Vzhledem k tomu, že kategorie specialistů tvoří významné položky těchto mobilních zdrojů pracovních sil, jsou 
získané údaje po příslušných propočtech IPR Praha uvedeny jako relevantní údajový doplněk. 

Tabulka 25: Specialisté v Praze a České republice v letech 2010–2015 

Ukazatele 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zaměstnaní v ČR v tisících 4 885,2 4 872,4 4 890,1 4 937,1 4 974,3 5 041,9 

Zaměstnaní v Praze v tisících 656,8 635,2 647,6 649,4 648,0 649,6 

Specialisté v ČR v tisících 578,1 616,6 675,9 715,7 746,0 763,6 

Specialisté v Praze v tisících 144,2 166,3 175,5 181,2 183,6 188,2 

Podíl specialistů na zaměstnaných v ČR (%) 11,8 12,7 13,8 14,5 15,0 15,1 

Podíl specialistů na zaměstnaných v Praze (%) 22,0 26,2 27,1 27,9 28,3 29,0 

Podíl specialistů v Praze na ČR (%) 25,0 27,0 26,0 25,3 24,6 24,6 

Zaměstnaní v ČR  
(index, 2010 = 100) 

100,0 99,7 100,1 101,1 101,8 103,2 

Zaměstnaní v Praze  
(index, 2010 = 100) 

100,0 96,7 98,6 98,9 98,7 98,9 

Specialisté v ČR  
(index, 2010 = 100) 

100,0 106,7 116,9 123,8 129,1 132,1 

Specialisté v Praze  
(index, 2010 = 100) 

100,0 115,3 121,7 125,6 127,3 130,5 

Zdroj: VŠPS ČSÚ 

Ve sledovaném období se počet specialistů v České republice zvýšil z 578 na 763 tisíc, což představuje nárůst 
o 32,1 %. V Praze vzrostl jejich počet ze 144 na 188 tisíc, tj. o 30,5 %. Podíl pražských specialistů na celkovém 
počtu specialistů v České republice klesl z 25,0 % v roce 2010 na 24,6 % v roce 2015, nejvyšší podíl specialistů 
v Praze na specialistech v České republice byl zaznamenán v roce 2011, a to 27 %. Po celé sledované období tato 
hodnota oscilovala kolem 25 %. Podíl specialistů na zaměstnaných v Praze přitom po celé sledované období 
rostl, a to z 22,0 % v roce 2010 na 29,0 % v roce 2015. Počet specialistů rostl v Praze i České republice jako 

                                                           
17 Dle definice Českého statistického úřadu specialisté (třída zaměstnání dle klasifikace CZ-ISCO 2) rozšiřují stávající objem znalostí, aplikují 
vědecké a umělecké koncepty a teorie, systematicky o nich vyučují nebo se zapojují do libovolné kombinace těchto činností. Náplň práce 
specialistů zahrnuje provádění analýz a výzkumu, vytváření koncepcí, teorií a provozních metod, poradenství v dané oblasti nebo využití stávajících 
znalostí v oblasti fyzikálních věd, matematiky, strojírenství a technologie, v biologických a příbuzných oborech, v lékařských a zdravotnických 
službách a ve společenských a humanitních vědách; výuku teorie a praxe v jednom nebo více oborech na různých stupních vzdělávání; učení 
a vzdělávání osob s poruchami učení nebo se speciálními vzdělávacími potřebami; poskytování různých obchodních, právních a sociálních služeb; 
vytváření a prezentace uměleckých děl; poskytování různých obchodních, právních a sociálních služeb; vytváření a prezentace uměleckých děl; 
poskytování duchovního vedení; zpracování vědeckých prací a zpráv. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.  
18 Klasifikaci zaměstnání KZAM používal Český statistický úřad do roku 2011. Od 1. ledna 2011 Český statistický úřad zavedl novou národní 
klasifikaci CZ-ISCO vypracovanou na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), jehož 
tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Klasifikace CZ-ISCO nahradila Klasifikaci zaměstnání KZAM. 
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celku rychleji než počet zaměstnaných osob, který osciloval kolem ustálené hladiny 100 % hodnoty roku 2010. 
Růst v Praze nastal na začátku sledovaného období, zejména mezi lety 2010 a 2011, na republikové úrovni 
pak hlavní nárůst nastal s ročním, resp. dvouročním zpožděním. Zastoupení specialistů na zaměstnaných osobách 
dosahuje v Praze téměř dvojnásobku republikové hodnoty; v roce 2015 to bylo 24,6 % v Praze a 15,1 % v České 
republice.  

Následující tabulka obsahuje údaje ze zvláštního výběru z VŠPS o dojíždějících do Prahy a vyjíždějících z ní 
za prací. Ukazuje se, že reálný počet specialistů byl ve sledovaném období o cca 15–35 tisíc vyšší. To znamená, 
že pravidelně dojíždějící (téměř ze všech krajů ČR) představují téměř 20 % všech pracovníků této kvalifikační 
skupiny. Objem vyjížďky specialistů z Prahy od roku 2012 do 2014 stagnoval na úrovni 5,6 tisíce osob, v roce 
2015 pak vzrostl zhruba na 9 tisíc vyjíždějících. Naopak objem dojížďky specialistů do Prahy nadále roste; mezi 
roky 2011 a 2015 vzrostl dle údajů VŠPS o 69,5 % na 44,4 tisíce osob (mezi lety 2011 a 2014 činil tento nárůst 
55 %). S velkou pravděpodobností tak lze tvrdit, že významnou část bývalých obyvatel Prahy, kteří se v rámci 
procesu suburbanizace přemísťují do nového bydlení v okolí hlavního města, tvoří právě také osoby této třídy 
zaměstnání. Rostoucí objem dojíždějících specialistů také svědčí o pokračující oborové a funkční transformaci 
pražské ekonomické základny jednoznačně směřující k růstu odvětví kvartérní sféry (výzkum, informatika, 
finančnictví, poradenství aj.). 

Tabulka 26: Dojížďka specialistů do Prahy a jejich vyjížďka z ní (v tisících osob) 

Období šetření Praha Dojížďka Vyjížďka Celkem 

I. čtvrtletí 2011 162,0 26,2 7,2 181,0 

I. čtvrtletí 2012 165,1 34,4 5,6 193,9 

I. čtvrtletí 2013 168,6 37,3 5,6 200,3 

I. čtvrtletí 2014 178,8 40,5 5,6 213,7 

I. čtvrtletí 2015 188,2 44,4 9,0* 223,6 

* údaj platný ke čtvrtému kvartálu roku 2015 
Zdroj: VŠPS ČSÚ 

2.2 Zaměstnanci výzkumu a vývoje 

Publikace Českého statistického úřadu zaměřené na vědu, výzkum a inovace podávají mj. přehled o počtu 
zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje. Hodnoceny byly údaje z let 2010–2015 za Prahu a Českou republiku. 
Přehled těchto údajů udávají následující tabulky. 

Tabulka 27: Zaměstnanci výzkumu a vývoje v Praze a České republice v letech 2010–2015 (ve FTE) 

Sektor provádění Území 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Podnikatelský sektor 

Praha 5 915 6 689 7 689 8 198 8 296 8 571 

ČR 26 541 29 014 31 705 33 188 35 256 36 365 

podíl Prahy (%) 22,3 23,1 24,3 24,7 23,5 23,6 

Vládní sektor 

Praha 8 083 8 234 8 370 8 631 8 831 8 771 

ČR 11 384 11 627 11 864 12 275 12 380 12 953 

podíl Prahy (%) 71,0 70,8 70,5 70,3 71,3 67,7 

Vysokoškolský sektor 

Praha 5 811 5 913 5 603 6 273 5 932 5 981 

ČR 14 056 14 724 16 441 16 240 16 525 16 868 

podíl Prahy (%) 41,3 40,2 34,1 38,6 35,9 35,5 

Soukromý neziskový sektor 

Praha 172 159 148 141 144 121 

ČR 310 332 319 273 282 247 

podíl Prahy (%) 55,4 48,0 46,4 51,7 51,1 49,2 
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Sektor provádění Území 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkem 

Praha 19 980 20 994 21 810 23 243 23 203 23 445 

ČR 52 290 55 697 60 329 61 976 64 443 66 433 

podíl Prahy (%) 38,2 37,7 36,2 37,5 36,0 35,3 

Zdroj: ČSÚ 

Mezi zaměstnance výzkumu a vývoje patří nejen výzkumní pracovníci, kteří se na výzkumu a vývoji přímo 
podílejí, ale také pomocní, techničtí, administrativní a jiní pracovníci zaměstnaní na pracovištích výzkumu 
a vývoje. Výzkumnými pracovníky se rozumí podskupina zaměstnanců výzkumu a vývoje, která vytváří nové 
či rozšiřuje stávající znalosti a zabývá se koncepcí či tvorbou nových znalostí, výrobků, procesů, metod 
a systémů, aplikuje vědecké koncepty a teorie nebo takové projekty řídí. Jde převážně o zaměstnance, kteří jsou 
podle klasifikace zaměstnání (CZ-ICSO) zařazeny do třídy specialistů.  

Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje ve sledovaném období celostátně vzrostl o 14 143 osob (tj. o 27 %), z toho 
v Praze o 3 465 osob (tj. o 17,3 %). To současně znamená, že 24,5% nárůst počtu zaměstnanců výzkumu a vývoje 
v letech 2010–2015 připadá na Prahu. Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje v České republice po celé sledované 
období rostl, v Praze byl pouze v roce 2014 zaznamenán mírný pokles v řádu desítek, jinak v hlavním městě jejich 
počet stabilně rostl po celé sledované období. Ve sledovaném období byl zaznamenán pokles podílu Prahy 
na celkovém počtu zaměstnanců výzkumu a vývoje o 2,9 %. Nejvyšší počet zaměstnanců je v podnikatelském 
sektoru, 

Nejvyšší počet zaměstnanců výzkumu a vývoje připadá na podnikatelský sektor (ČR 54,7, Praha 36,6 %), 
následuje vysokoškolský sektor provádění výzkumu (25,4 % ČR, Praha 25,5 %), dále vládní (19,5 % ČR, 37,4 ČR). 
Soukromý sektor zaujímá marginální část 0,5 % v Praze i v České republice. 

V podnikatelském sektoru byla ze všech sektorů provádění zaznamenána na úrovni České republiky i hlavního 
města největší dynamika růstu počtu zaměstnanců výzkumu a vývoje. V Praze byla konečná hodnota 8 571 
(nárůst ve sledovaném období o 44,9 %), v České republice pak 36 365 (nárůst o 37,0 %) zaměstnanců výzkumu 
a vývoje. Podíl Prahy přitom osciloval mezi 22,3 a 24,7 %, přičemž nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2013. 

Tabulka 28: Výzkumní pracovníci v Praze a České republice v letech 2010–2015 (ve FTE) 

Sektor provádění Území 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Podnikatelský sektor 

Praha 2 780 3 008 3 439 3 991 4 020 4 267 

ČR 12 327 13 582 15 057 16 367 17 892 19 161 

podíl Prahy (%) 22,6 22,1 22,8 24,4 22,5 22,3 

Vládní sektor 

Praha 4 854 4 913 4 771 4 768 5 047 5 057 

ČR 6 577 6 611 6 453 6 725 6 979 7 393 

podíl Prahy (%) 73,8 74,3 73,9 70,9 72,3 68,4 

Vysokoškolský sektor 

Praha 4 364 4 375 4 224 4 772 4 410 4 446 

ČR 10 115 10 289 11 498 10 995 10 965 11 357 

podíl Prahy (%) 43,2 42,5 36,7 43,4 40,2 39,2 

Soukromý neziskový 
sektor 

Praha 115 98 107 106 104 85 

ČR 208 199 208 184 204 170 

podíl Prahy (%) 55,3 49,4 51,5 57,4 50,9 49,9 

Celkem 

Praha 12 114 12 395 12 540 13 637 13 580 13 854 

ČR 29 228 30 682 33 217 34 271 36 040 38 081 

podíl Prahy (%) 41,4 40,4 37,8 39,8 37,7 36,4 

Zdroj: ČSÚ 
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Ve vládním sektoru počet zaměstnanců výzkumu a vývoje vzrostl o 14 % na úrovni ČR a o 8 % v Praze. V České 
republice byl zaznamenán růst v každém ze sledovaných let, v Praze v roce 2015 počet zaměstnanců výzkumu 
a vývoje poklesl poslední sledovaný rok v řádu desítek osob. Podíl Prahy na celkovém počtu zaměstnanců 
výzkumu a vývoje v tomto sektoru o 3,3 %. 

Vysokoškolský sektor v České republice vzrostl o 20,0 %, v Praze o 2,9 %. V České republice počet zaměstnanců 
výzkumu a vývoje rostl po celé sledované období, pouze v r. 2013 byl zaznamenán pokles o cca 300 osob, v Praze 
spíše osciloval kolem hodnoty 5 800 zaměstnanců výzkumu a vývoje. V neziskovém sektoru byl jako v jediném 
zaznamenán pokles zaměstnanců mezi lety 2010 a 2015, a to o 20,3 % v ČR a téměř o 30 % v Praze. 

V případě výzkumných pracovníků jejich růst (resp. pokles u neziskového sektoru) mezi lety 2010 a 2015 
obdobný jako počet zaměstnanců v Praze i v České republice, významnější procentuální nárůst byl zaznamenán 
pouze u podnikatelského sektoru – v České republice o 55,4 % a v Praze o 53,5 %. 

Růst a pokles počtu výzkumných pracovníků v jednotlivých sektorech provádění kopíroval vývoj počtu 
zaměstnanců výzkumu a vývoje, pouze u vládního sektoru počet zaměstnanců po celé sledované období rostl 
(pouze v Praze v roce 2015 poklesl), počty výzkumníků se však v tomto období v Praze i v ČR pohybovaly 
v intervalu hodnot 2057-4768, resp. 6453-7393 výzkumníků. 

Podíl výzkumných pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců výzkumu a vývoje je v Praze a v České republice 
téměř shodný (59,1 % a 57,3 % v roce 2015). V jednotlivých sektorech jsou rozdíly mezi Prahou a Českou 
republikou zanedbatelné, pouze ve vysokoškolském sektoru je výzkumných pracovníků na celkovém počtu 
zaměstnanců v Praze 74,3 % a v České republice pak 67,3 %. V ostatních sektorech se hodnoty pohybují 
v následujících řádech: Podnikatelský sektor 50 %, vládní 57 % a soukromý neziskový 69 %. 

Co se týče pouze počtu výzkumných pracovníků (obrázek 19), dominují v Praze výzkumníci z vládního sektoru 
(36 %) a následuje vysokoškolský a podnikatelských sektor, výzkumníci v soukromém neziskovém sektoru jsou 
v zanedbatelném počtu. V ostatních krajích kromě Prahy zcela dominují výzkumníci v podnikatelském sektoru 
(61,5 %), následuje vysokoškolský a vládní sektor (28,5 % a 9,6 %), soukromý neziskový sektor je opět 
marginální. To svědčí o koncentraci vládního výzkumu do hlavního města. Uvedená zjištění potvrzují údaje o 
veřejných výzkumných institucích, jimž je věnována samostatná kapitola dokládající vysoký podíl subjektů 
vládního sektoru umístěných v Praze. 

Obrázek 19: Struktura výzkumných pracovníků v Praze a ostatních krajích České republiky podle sektoru 
provádění v roce 2015 

     

Zdroj: ČSÚ 

Také z hlediska podílu a struktury výzkumných pracovníků podle vědních oblastí nacházíme některé významné 
rozdíly mezi Prahou a ostatními kraji České republiky. Podíl Prahy na celkovém počtu výzkumných pracovníků 
v oblasti přírodních a lékařských věd v roce 2015 dosahoval 45,5, resp. 48,3 %; podíl sociálních a humanitních 
věd dosahoval dokonce 58,2 %. Naopak v případě technických věd se v Praze v roce 2015 soustřeďovala jen 
pětina výzkumných pracovníků. To odpovídá rozdílům, které je možno vysledovat z údajů o struktuře výzkumných 
pracovníků v Praze a ostatních krajích České republiky, kdy Praha vykazuje vysoké zastoupení výzkumných 
pracovníků v přírodních (41,7 %) a lékařských vědách (9,1 %) a dále v sociálních a humanitních vědách (19,7 %). 
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Tabulka 29: Výzkumní pracovníci v Praze a České republice v letech 2010–2015 podle vědních oblastí 

Vědní oblast Území 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Přírodní vědy 

Praha 4 053 4 681 5 143 5 858 5 957 5 771 

ČR 7 583 8 883 10 089 10 927 12 218 12 681 

podíl Prahy (%) 53,4 52,7 51,0 53,6 48,8 45,5 

Technické vědy 

Praha 3 896 3 447 3 525 3 494 3 299 3 660 

ČR 13 209 13 694 14 808 15 316 15 665 16 693 

podíl Prahy (%) 29,5 25,2 23,8 22,8 21,1 21,9 

Lékařské vědy  

Praha 1 571 1 563 1 237 1 373 1 304 1 264 

ČR 2 834 2 703 2 469 2 492 2 373 2 617 

podíl Prahy (%) 55,4 57,8 50,1 55,1 55,0 48,3 

Zemědělské vědy 

Praha 609 427 364 506 387 426 

ČR 1474 1 306 1 197 1 265 1 274 1 399 

podíl Prahy (%) 41,3 32,7 30,4 40,0 30,4 30,5 

Sociální a humanitní vědy 

Praha 1 986 2 276 2 270 2 406 2 633 2 732 

ČR 4 128 4 095 4 654 4 271 4 509 4 691 

podíl Prahy (%) 48,1 55,6 48,8 56,3 58,4 58,2 

Celkem 

Praha 12 114 12 395 12 540 13 637 13 580 13 854 

ČR 29 228 30 682 33 217 34 271 36 040 38 081 

podíl Prahy (%) 41,4 40,4 37,8 39,8 37,7 36,4 

Zdroj: ČSÚ 

Obrázek 20: Struktura výzkumných pracovníků v Praze a ostatních krajích České republiky podle vědních 
oblastí v roce 2015 

     

Zdroj: ČSÚ 

Výzkumní pracovníci (v tomto případě fyzické osoby) v Praze v roce 2015 představovali 3,14 % zaměstnaných 
osob, zatímco v České republice jako celku tento podíl činil 1,12 %. V ostatních krajích České republiky 
(tj. při vyloučení Prahy) tento podíl v souhrnu činil 0,82 %. Podíl výzkumných pracovníků na celkovém počtu 
zaměstnaných v České republice po celé sledované období rostl, celkově o 0,23 %. V Praze vzrostl podíl 
výzkumných pracovníků na celkovém počtu zaměstnaných téměř dvojnásobně o 0,43 %. Růst však nebyl 
kontinuální, nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2014 (3,19 %). V ostatních krajích ČR kontinuálně rostl podíl 
výzkumníků na celkovém počtu zaměstnaných z 0,22 % na konečných 0,82 %. 
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Tabulka 30: Vývoj počtu a zastoupení výzkumných pracovníků na celkovém počtu zaměstnaných v ČR 
a Praze v letech 2010–2015 

Ukazatele 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Výzkumní pracovníci (fyzické osoby) 
v Praze 

17 794 18 593 18 789 20 120 20 688 20 406 

Výzkumní pracovníci (fyzické osoby) 
v ČR 

43 418 45 902 47 651 51 455 54 493 56 605 

Podíl výzkumných pracovníků 
na zaměstnaných v Praze (%) 

2,71 2,93 2,90 3,10 3,19 3,14 

Podíl výzkumných pracovníků 
na zaměstnaných v ČR (%) 

0,89 0,94 0,97 1,04 1,10 1,12 

Zdroj: ČSÚ 

2.3 Lidské zdroje ve vědě a technologiích 

Definice OECD (tzv. canberrský manuál19) nabízí další pohled na pracovníky ve výzkumu a vývoji, v tomto pojetí 
ve vědě a technologiích. Sleduje osoby z hlediska vzdělání a z hlediska zaměstnání. V prvním případě eviduje 
počet osob starších 15 let s vysokoškolským vzděláním (HRSTE). Ve druhém případě sleduje zaměstnané osoby, 
které vykonávají činnost v rámci vědeckých a technických povolání (HRSTO). Průnikem uvedených skupin je 
tzv. jádro lidských zdrojů (HRSTC), tj. osoby s vysokoškolským vzděláním, které pracují ve vědeckých 
a technických profesích. Tato skupina se nejvíce podílí na vědeckotechnickém rozvoji. Celková zásoba lidských 
zdrojů ve vědě a technologiích (HRST) je pak součtem HRSTO a osob s vysokoškolským vzděláním, které 
nepracují ve vědeckých a technických povoláních. 

Obrázek 21: Struktura celkové zásoby lidských zdrojů ve vědě a technologiích (HRST) 

 

 

Celkovou zásobu lidských zdrojů ve vědě a technologiích (HRST) představuje v České republice zhruba 43,9 % 
ekonomicky aktivních osob, v Praze pak 67, 9 % v roce 2015. Jádro lidských zdrojů (HRSTC) představuje v České 
republice 16,6 % ekonomicky aktivních, v případě Prahy pak 31,2 %. Výrazný rozdíl je také v zastoupení osob 
s terciárním vzděláním (HRSTE), jejichž podíl na ekonomicky aktivních osobách je v Praze téměř dvakrát vyšší 
než v České republice jako celku (29,4 % a 52,8 % v roce 2015). Pokud jde o celkovou zásobu lidských zdrojů 
ve vědě a technologiích (HRST) a o zaměstnané osoby, které vykonávají svoji činnost v rámci vědeckých 
a technických povolání (HRSTO), můžeme na úrovni Prahy sledovat jejich stagnaci doprovázenou snížením jejich 
podílu na ekonomicky aktivních osobách, zatímco na úrovni České republiky můžeme sledovat nárůst počtu 
těchto osob a jejich zastoupení ve skupině ekonomicky aktivních osob pouze v kategorii HRST. 

 

 

 

                                                           
19 The Measurement of Scientific and Technological Activities. Manual on the Measurement of Human Capital Resources Devoted to S&T. „Canberra 
Manual.“ OECD, Paris 1995, 111 s. 
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Tabulka 31: Lidské zdroje ve vědě a technologiích v České republice a Praze v letech 2014 a 2015 

Ukazatel 

2014 2015 

tis. osob podíl na EAO (%) tis. osob podíl na EAO (%) 

ČR Praha ČR Praha ČR Praha ČR Praha 

HRST 2 265 442 43,5 68,5 2 283 439 43,9 67,9 

HRSTO 1 621 313 31,1 48,4 1 614 300 31,0 46,4 

HRSTE 1 482 333 28,5 51,6 1 530 341 29,4 52,8 

HRSTC 838 204 16,1 31,5 862 202 16,6 31,2 

Zdroj: Eurostat 

Shrnutí 

• V Praze bylo v roce 2015 zaměstnáno 24,6 % všech specialistů (dle CZ-ICSO) v České republice. 

• Počet pracovníků této třídy v Praze vzrostl mezi roky 2010 a 2015 o 44,0 tisíce osob, tj. o 30,5 %; 
v České republice pak o 185,6 tisíce osob, tj. o 32,1 %.  

• Podíl specialistů na zaměstnaných v Praze v roce 2015 činil 29,0 %, zatímco v České republice 15,1 %. 

• V Praze bylo v roce 2015 evidováno 23 445 zaměstnanců výzkumu a vývoje, což představuje 35,3% 
podíl z celkového počtu v České republice, který byl 66 433 zaměstnanců. Soustředění zaměstnanců 
výzkumu a vývoje v Praze klesá, v roce 2010 činilo 38,2 %. 

• V podskupině výzkumných pracovníků bylo v Praze v roce 2015 evidováno 13 854 osob, což představuje 
36,4 % z celkového počtu v České republice, který byl 38 081 osob. Soustředění výzkumných 
pracovníků v Praze rovněž klesá, v roce 2010 činilo 41,4 %.  

• Výzkumní pracovníci představovali v roce 2015 v Praze 3,14 % zaměstnaných osob, zatímco v České 
republice jako celku tento podíl byl 1,12 %.  

• V Praze jsou výzkumní pracovníci soustředěni v nejvíce do vládního sektoru. Jejich podíl je v České 
republice 19,4 %, zatímco v Praze 36,5 %. Na úrovni České republiky dominuje podnikatelský sektor 
s 50,3 %; jeho podíl v Praze představuje 30,8 %. 

• V Praze v roce 2015 činil podíl výzkumných pracovníků pracujících v technických oborech 26,4 %, 
zatímco v ostatních krajích České republiky 53,9 %. V Praze je vyšší zastoupení výzkumných pracovníků 
v přírodních (41,7 %) a lékařských vědách (9,1 %), než je tomu mimo Prahu (28,6 % a 5,6 %). 

• Lidské zdroje ve vědě a technologiích představující alternativní pohled na lidské zdroje v oblasti 
výzkumu a vývoje potvrzují výše uvedená zjištění. Podíl celé této skupiny i všech dílčích sledovaných 
kategorií na ekonomicky aktivních osobách je v Praze téměř dvakrát vyšší než v České republice. 
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3 Výdaje na výzkum a vývoj 

Výdaje na výzkum a vývoj jsou další veličinou dostupnou za jednotlivé kraje. Konkrétně jde o tzv. celkové hrubé 
domácí výdaje (angl. zkratka GERD), které předkládáme za období 2010 až 2015. Výdaje na výzkum a vývoj 
v Praze, v České republice celkem a podíl pražských výdajů na republikových jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 32: Celkové hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD) v Praze a České republice v letech 
2010–2015 podle sektorů provádění v mil. Kč v běžných cenách 

Sektor  Území 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Podnikatelský sektor 

Praha 7 177 7 814 9 159 9 241 10 386 11 174 

ČR 30 013 3 4148 38 228 41 513 46 981 48 148 

podíl Prahy (%) 23,9 22,9 24,0 22,3 22,1 23,2 

Vládní sektor 

Praha 8 878 9 683 10 111 10 834 12 499 14 298 

ČR 12 020 12 972 13 884 14 875 16 145 18 091 

podíl Prahy (%) 73,9 74,6 72,8 72,8 77,4 79,0 

Vysokoškolský sektor 

Praha 4 626 5 282 5 242 5 945 6 405 7 385 

ČR 10 616 15 288 19 879 21 198 21 628 22 083 

podíl Prahy (%) 43,6 34,5 26,4 28,0 29,6 33,4 

Soukromý neziskový 
sektor 

Praha 202 163 177 145 153 143 

ČR 324 345 369 267 351 343 

podíl Prahy (%) 62,2 47,2 48,0 54,4 43,7 41,7 

Celkem 

Praha 20 882 22 941 24 689 26 165 29 443 32 999 

ČR 52 974 62 753 72 360 77 853 85 104 88 663 

podíl Prahy (%) 39,4 36,6 34,1 33,6 34,6 37,2 

Zdroj: ČSÚ 

Ve sledovaném období 2010-2015 výdaje na výzkum a vývoj rostly v České republice i v Praze v každém 
ze sledovaných let, přičemž růst byl o devět procentních bodů vyšší v ČR než v Praze (67 % a 58 %). Podíl Prahy 
na výdajích na výzkum a vývoj ve sledovaných letech stagnoval. 

Z hlediska jednotlivých sektorů výdaje na výzkum a vývoj dominoval v Praze v roce 2015 vládní sektor (43,3 %) 
následovaný podnikatelským sektorem (33,9 %) a vysokoškolským (22,4), podíl soukromého neziskového je 
zanedbatelný, přitom se hodnoty oproti roku 2010 nelišily. V ostatních krajích Česka v roce 2015 dominovaly 
výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru (66,4 %), dále vysokoškolský sektor (26,4 %) a vládní 
(6,8 %), soukromý neziskový je opět pouze marginální. Oproti roku 2010 v krajích nejmarkantněji (téměř o 10 %) 
vzrostl podíl výdajů v rámci vysokoškolského sektoru na úkor podnikatelského (pokles o 4,8 %) a vládního (3 %). 

Dle sektorů byl nejmarkantnější růst výdajů na výzkum a vývoj v Praze ve sledovaném období ve vládním, 
vysokoškolském a podnikatelském sektoru vyrovnaný (61 %, 60 % a 56 %), u soukromého sektoru došlo 
k poklesu výdajů na výzkum a vývoj o 29 %. Na úrovni České republiky byl růst u vládního a podnikatelského 
sektoru (o 60 % a 51 %). Významně vyšší byl na celorepublikové úrovni nárůst u vysokoškolského sektoru, a to 
o celých 108 %. 

Je tedy možné konstatovat, že výdaje na výzkum a vývoj měly jak v Praze, tak i v ČR vzrůstající trend. To 
dokazuje, že po stagnaci (hlavně v Praze v podnikatelském sektoru) v roce 2009 způsobené ekonomickou recesí 
nyní pražské podniky opět zvyšují výdaje na výzkum a vývoj. 
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Obrázek 22: Struktura výdajů na výzkum a vývoj v Praze a ostatních krajích ČR podle sektoru provádění 
v letech 2010 (světlejší) a 2015 (tmavší) 

     

Zdroj: ČSÚ 

Celkově bylo v roce 2015 do Prahy alokováno 37,2 % celkových výdajů na výzkum a vývoj. V průběhu 
sledovaného období došlo k poklesu podílu Prahy o 2,2 %, přičemž nejnižších hodnot bylo dosaženo v roce 2013. 
Z hlediska zdrojů financování byly v Praze v roce 2015 dominantní veřejné zdroje (44,7 %), dále podnikatelské 
(36,9 %) a zahraniční (17,9 %), ostatní domácí zdroje zaujímají marginální objem finančních prostředků. Mezi 
lety 2010 a 2015 došlo v Praze k výraznému nárůstu objemu zahraničních zdrojů financování (o celých 641 %) na 
úkor objemu financí plynoucích do vědy a výzkumu z veřejného sektoru (jejich podíl na celkových zdrojích Prahy 
klesl o 15,7 %). Podíl Prahy na zahraničních zdrojích ve sledovaném období propadl z 41,5 % v roce 2010 na 17,9 
% v roce 2012, k roku 2015 došlo opět k nárůstu na 42,6 %. To naznačuje, že zahraniční prostředky byly v letech 
2011-2014 alokovány hlavně do ostatních krajů ČR. 

Tabulka 33: Celkové hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD) v Praze a České republice v letech 
2010–2015 podle zdroje financování v mil. Kč v běžných cenách 

Zdroje financování 
výzkumu a vývoje 

Území 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Podnikatelské 

Praha 7 315 7 855 9 259 9 774 10 906 12 164 

ČR 26 757 29 890 33 464 37 832 43 262 45 607 

podíl Prahy (%) 27,3 26,3 27,7 25,8 25,2 26,7 

Veřejné 

Praha 12 608 13 621 13 314 13 341 14 093 14 755 

ČR 23 539 26 179 26 616 27 045 28 034 28 563 

podíl Prahy (%) 53,6 52,0 50,0 49,3 50,3 51,7 

Zahraniční 

Praha 919 1 424 2 078 2 956 4 306 5 893 

ČR 2 216 6 093 11 622 12 576 13 252 13 820 

podíl Prahy (%) 41,5 23,4 17,9 23,5 32,5 42,6 

Ostatní domácí 

Praha 40 42 38 94 139 186 

ČR 461 591 658 400 556 674 

podíl Prahy (%) 8,7 7,0 5,8 23,4 24,9 27,6 

Celkem 

Praha 20 882 22 941 24 689 26 165 29 443 32 999 

ČR 52 974 62 753 72 360 77 853 85 104 88 663 

podíl Prahy (%) 39,4 36,6 34,1 33,6 34,6 37,2 

Zdroj: ČSÚ 
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To naznačuje intenzivnější spolupráci pražských firem se zahraničními podniky. Obdobný trend nastal 
i v ostatních krajích České republiky. Růst zahraničního zdroje financování v českém výzkumu snižuje jeho 
závislost na veřejných zdrojích a spolupráce se zahraniční podnikovou sférou vytváří dobrou půdu pro transfer 
technologií a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. U podnikatelských zdrojů na výzkum a vývoj došlo ve 
sledovaném období v Praze k nárůstu o 66,3 %, přičemž nárůst byl kontinuální, u veřejných zdrojů financování 
došlo k nárůstu o 17 %. 

Obdobné hodnoty růstu vykazovaly na celorepublikové úrovni podnikatelský, veřejný a zahraniční sektor. Dle 
celkového objemu finančních prostředků dominují na celorepublikové úrovni podnikatelské zdroje financování 
výzkumu a vývoje (60,1 %), následované veřejnými zdroji (24,8 %) a zahraničními (14,2 %).  

Obrázek 23: Struktura výdajů na výzkum a vývoj v Praze a ostatních krajích ČR podle zdroje financování 
v letech 2010 (světlejší) a 2015 (tmavší) 

    

Zdroj: ČSÚ 

Mezi vědními oblastmi v Praze dominují přírodní vědy, kam v roce 2015 směřovalo 55,2 % výdajů na výzkum 
a vývoj v Praze. Naopak v ostatních krajích České republiky výrazně dominují technické vědy, do nich v roce 2015 
směřovaly téměř dvě třetiny výdajů na výzkum a vývoj; zastoupení přírodních věd v ostatních krajích České 
republiky dosahuje jedné čtvrtiny. Podle struktury výdajů na výzkum a vývoj se také v Praze výrazně koncentrují 
lékařské a sociální a humanitní vědy s 9,9 %, resp. 11 % výdajů. V období 2010–2015 došlo v Praze 
ve financování výzkumu a vývoje k výraznému nárůstu zastoupení přírodních věd, a to o 15,3 procentních bodů, 
zejména na úkor věd technických a lékařských. V ostatních krajích České republiky se  struktura výdajů 
na výzkum a vývoj podle vědních oblastí ve stejném období téměř nezměnila, o tři procentní body se zvýšilo 
zastoupení přírodních věd, o dva procentní body se zvýšilo zastoupení lékařských věd a o dva procentní body 
kleslo zastoupení technických věd. 
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Obrázek 24: Struktura výdajů na výzkum a vývoj v Praze a ostatních krajích ČR podle vědních oblastí 
v letech 2010 (světlejší) a 2015 (tmavší) 

    

Zdroj: ČSÚ 

Co se týká koncentrace výdajů na výzkum a vývoj v jednotlivých vědních oblastech do Prahy, došlo mezi roky 
2010–2015 k jejímu poklesu o 2,2 % na 37,2 %, přičemž nejnižší hodnoty byly zaznamenány uprostřed 
sledovaného období v toce 2013 a to 33,6 %. K poklesu podílu Prahy došlo u technických a lékařských věd 
na konečnou hodnotu 16,4 % resp. 50,3 %, přitom v závěru období docházelo u obou vědních oblastí k nárůstu 
podílu. U přírodních věd se podíl Prahy na celkových výdajích na vědu a výzkum pohyboval stabilně okolo 55 %. 
U zemědělských a sociálních a humanitních věd jsou hodnoty na začátku a na konci období na shodné úrovni, 
avšak uprostřed období došlo k jejich propadu. 

Tabulka 34: Celkové hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD) v Praze a České republice v letech 
2010–2015 podle vědních oblastí v mil. Kč v běžných cenách 

Vědní oblast Území 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Přírodní vědy 

Praha 8 338 9 928 11 678 14 351 16 359 18 211 

ČR 15 187 18 877 22 864 26 702 29 583 31 873 

podíl Prahy (%) 54,9 52,6 51,1 53,7 55,3 57,1 

Technické vědy 

Praha 6 118 6 266 6 998 5 689 5 723 6 881 

ČR 27 146 32 018 36 413 38 231 40 662 42 037 

podíl Prahy (%) 22,5 19,6 19,2 14,9 14,1 16,4 

Lékařské vědy  

Praha 3 121 3 229 2 642 2 953 3 377 3 251 

ČR 4 758 4 999 5 856 6 120 6 864 6 465 

podíl Prahy (%) 65,6 64,6 45,1 48,2 49,2 50,3 

Zemědělské vědy 

Praha 785 728 661 508 721 1 011 

ČR 1 941 2 288 2 384 1 729 2 204 2 409 

podíl Prahy (%) 40,4 31,8 27,7 29,4 32,7 42,0 

Sociální a humanitní vědy 

Praha 2 521 2 790 2 711 2 665 3 264 3 646 

ČR 3 942 4 571 4 844 5 071 5 791 5 879 

podíl Prahy (%) 64,0 61,0 56,0 52,6 56,4 62,0 

Celkem 

Praha 20 882 22 941 24 689 26 165 29 443 32 999 

ČR 52 974 62 753 72 360 77 853 85 104 88 663 

podíl Prahy (%) 39,4 36,6 34,1 33,6 34,6 37,2 

Zdroj: ČSÚ 
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Při členění výdajů na výzkum a vývoj na běžné a investiční zjistíme, že u všech sledovaných druhů výdajů došlo 
v každém ze sledovaných let k růstu. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u investičních výdajů, 
na celorepublikové úrovni došlo k nárůstu o 173 % hodnoty roku 2010, v Praze pak tyto výdaje vzrostly o 236 %. 
Za tímto nárůstem stojí nárůst podpory z operačních programů. Běžné náklady v ČR vzrostly o 52 %, v Praze 
pak o 51 %. V rámci běžných výdajů byl větší vzrůst zaznamenán v Praze i v ČR v položce mzdové výdaje. 

 

Největší dynamika podílu Prahy u jednotlivých druhů výdajů byla zaznamenána u investičních výdajů. Podíl 
Prahy vzrostl z 33,9 % na 41,7 %, přitom do roku 2012 docházelo k poklesu až na hodnotu 20,3 %. Následoval 
vzestup na 41,7 %. Podíl Prahy na běžných výdajích konstantně klesal ze 40,2 % na 36,1 %, v rámci nich stejně 
tak mzdové a běžné výdaje. Celková výše mzdových výdajů na úrovni ČR činila v roce 2015 32,9 mld. Kč, v Praze 
18,2 mld. 

V Praze v roce 2015 zaujímaly mzdové výdaje 42,8 % výdajů na výzkum a vývoj, 34,1 % ostatní běžné výdaje 
a 23,1 % investiční výdaje. V porovnání s rokem 2010 došlo v Praze k významnému nárůstu investičních výdajů 
(o 236,2 %), nárůstu ostatních běžných výdajů (o 21,3 %) a u mzdových výdajů byl zaznamenán nárůst o 51,3 %. 
Při porovnání Prahy a ostatních krajů ČR je podíl jednotlivých druhů výdajů na výzkum a vývoj významně neliší 
od pražských hodnot, stejně tak velikost jejich nárůstu resp. poklesu. 

 

Tabulka 35: Celkové hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD) v Praze a České republice v letech 
2010–2015 podle druhu výdajů v mil. Kč v běžných cenách 

Druh výdajů Území 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Běžné 

Praha 18 615 19 773 21 267 21 716 24 037 25 376 

ČR 46 285 51 075 55 494 60 801 67 092 70 379 

podíl Prahy (%) 40,2 38,7 38,3 35,7 35,8 36,1 

- mzdové 

Praha 9 339 10 488 11 480 12 540 13 332 14 126 

ČR 24 116 27 017 30 549 33 515 37 381 39 174 

podíl Prahy (%) 38,7 38,8 37,6 37,4 35,7 36,1 

- ostatní běžné 

Praha 9 276 9 285 9 787 9 175 10 709 11 250 

ČR 22 169 24 058 24 945 27 286 29 712 31 204 

podíl Prahy (%) 41,8 38,6 39,2 33,6 36,0 36,1 

Investiční 

Praha 2 267 3 168 3 422 4 449 5 403 7 623 

ČR 6 688 11 678 16 866 17 053 18 011 18 285 

podíl Prahy (%) 33,9 27,1 20,3 26,1 30,0 41,7 

Celkem 

Praha 20 882 22 941 24 689 26 165 29 440 32 999 

ČR 52 974 62 753 72 360 77 853 85 104 88 663 

podíl Prahy (%) 39,4 36,6 34,1 33,6 34,6 37,2 

Zdroj: ČSÚ 
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Obrázek 25: Struktura výdajů na výzkum a vývoj v Praze a ostatních krajích ČR podle druhu výdajů v letech 
2010 (světlejší) a 2015 (tmavší) 

    

Zdroj: ČSÚ 

Při členění podle činnosti výzkumu a vývoje jsou rozlišovány základní výzkum, aplikovaný výzkum 
a experimentální vývoj. Základním výzkumem se rozumí experimentální a teoretická práce vynakládaná zásadně 
za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není 
primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi. Aplikovaným výzkumem (nebo též průmyslovým 
výzkumem) se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností 
pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo na značné zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo 
služeb. Jeho výsledky směřují ke konkrétnímu praktickému cíli. Experimentálním vývojem se rozumí získávání, 
spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných 
poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.  

Mezi činnostmi výzkumu a vývoje dominuje v Praze základní výzkum, který představoval 47,7% podíl všech 
prostředků investovaných do výzkumu a vývoje v Praze; oproti roku 2010 byl zaznamenán nárůst o 4,1 %. 
Aplikovaný výzkum zaujímal 35,5% podíl a experimentální vývoj 16,9 %. Ve srovnání s rokem 2010 došlo 
u prvního jmenovaného k mírnému poklesu o necelá 2 %, u druhého jmenovaného došlo k nárůstu o 5,8 %. 
V ostatních krajích je oproti tomu významně více zastoupen experimentální vývoj (40 % i při poklesu ze 45,8 % 
v roce 2010), následuje aplikovaný výzkum 37,8 a nejmenší část zaujímá základní výzkum. Vysoký podíl 
základního výzkumu v Praze a dominantní podíl experimentálního vývoje v krajích je důsledkem koncentrace 
výzkumných organizací financovaných z veřejných zdrojů do hlavního města a výzkumu a vývoje financovaného 
z podnikatelských zdrojů v ostatních krajích ČR. 

Co se týká dynamiky vývoje jednotlivých činností výzkumu a vývoje, na národní úrovni došlo mezi lety 2010 
a 2015 k nárůstu finančních prostředků určených na výzkum a vývoj u všech sledovaných činností, a sice 
u základního výzkumu o 76,8 %, u aplikovaného výzkumu o 84,4 % a experimentálního vývoje o 44 %. Co se týče 
vývoje výdajů na jednotlivé činnosti, u aplikovaného výzkumu došlo k poklesu v roce 2013, jinak byl vykazován 
růst v rámci desítek procent. U finančních prostředků určených na experimentální vývoj byl zaznamenán stabilní 
růst, k jejich poklesu došlo až v posledním sledovaném roce 2015, základní výzkum pak vykazoval stabilní růst. 

V Praze byl v porovnání s vývojem na celostátní úrovní růst řádově o několik jednotek až desítek procent nižší, 
konkrétně nárůst u základního výzkumu byl o 69 %, aplikovaného o 63 % a u experimentálního vývoje o 27,8 %. 
U základního a aplikovaného výzkumu docházelo k růstu výdajů v každém ze sledovaných let, u experimentálního 
vývoje došlo po růstu v desítkách procent v předchozích dvou letech v roce 2013 k propadu výdajů, které ji pak 
do konce období nedosáhl hodnoty roku 2013. 

Co se týče podílu jednotlivých činností výzkumu a vývoje bylo v Praze v roce 2015 47,3 % výdajů vydáno 
na základní výzkum, 35,2 % na aplikovaný výzkum a 17,5 % na experimentální vývoj. V porovnání s rokem 2010 
vzrostl o 3,1 % podíl základního výzkumu a o 4,2 % podíl experimentálního vývoje. V ostatních krajích 
pak významně dominuje experimentální vývoj (i přes pokles o 6,5 % v porovnání s rokem 2010), následoval 
aplikovaný výzkum s 38% podílem (vzrůst ve sledovaném období o 4,9 %) a výdaje na základní výzkum 
pak zaujímaly 22,4 %. Tyto údaje odráží skutečnost, že v Praze jsou koncentrovány ústavy Akademie věd 
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a vysoké školy, které se věnují základnímu výzkumu. Důvodem vysokého podílu experimentálního vývoje 
v krajích ČR jsou pak zdroje ze soukromého sektoru. 

Tabulka 36: Celkové hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD) v Praze a České republice v letech 
2010–2015 podle činnosti v mil. Kč v běžných cenách 

Činnost Území 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Základní výzkum 

Praha 9 228  9 759  10 659  11 692  13 022  15 596  

ČR 15 860  18 050  21 719  25 612  26 359  28 038  

podíl Prahy (%) 58,2 54,1 49,1 45,6 49,4 55,6 

Aplikovaný výzkum 

Praha 7 125  7 504  7 519  8 977  10 689  11 615  

ČR 17 755  22 665  26 246  25 263  29 770  32 744  

podíl Prahy (%) 40,1 33,1 28,6 35,5 35,9 35,5 

Experimentální vývoj 

Praha 4 529 5 678 6 512 5 496 5 732 5 788 

ČR 19 359  22 038  24 396  26 978  28 975  27 881  

podíl Prahy (%) 23,4 25,8 26,7 20,4 19,8 20,8 

Celkem 

Praha 20 882  22 941  24 689  26 165  29 443  32 999  

ČR 52 974 62 753 72 360 77 853 85 104 88 663 

podíl Prahy (%) 39,4 36,6 34,1 33,6 34,6 37,2 

Zdroj: ČSÚ 

Obrázek 26: Struktura výdajů na výzkum a vývoj v Praze a ostatních krajích ČR podle činnosti v letech 2010 
(světlejší) a 2015 (tmavší) 

   

Zdroj: ČSÚ 

Následující tabulka nabízí porovnání krajů podle výdajů připadajících na jednoho výzkumného pracovníka 
(v přepočtených počtech) v jednotlivých vědních oborech. Celkový průměrný výdaj na jednoho výzkumného 
pracovníka v Praze činí v České republice 2,328 mil. Kč, přitom v Praze jsou náklady na jednoho výzkumného 
pracovníka v průměru o 2,3 % vyšší, než je celostátní průměr. Vzhledem k roku 2013, kdy průměrný výdaj 
na jednoho výzkumného pracovníka v Praze byl o 16,2 % nižší než republikový průměr, došlo k vyrovnání těchto 
hodnot. V jednotlivých krajích jsou hodnoty nad republikovým průměrem ve Středočeském (122,5 % hodnoty 
republikového průměru), Jihočeském a Plzeňském kraji a na Vysočině. Nejméně výdajů na jednoho výzkumného 
pracovníka je pak v Olomouckém kraji (64,1 % republikového průměru). 

Při porovnání výdajů na jednoho výzkumného pracovníka v rámci jednotlivých oborů (vzhledem k celkovým 
výdajům na jednoho výzkumníka v kraji) zjistíme mezi kraji rozdíly v řádu desítek procent v jednotlivých vědních 
oborech v kraji a i v rámci jednotlivých vědních oborů mezi kraji. Důvodem těchto disparit mohou být 
jednorázové výdaje v daném roce, vědním oboru a kraji. 
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Tabulka 37: Výdaje na 1 výzkumného pracovníka podle vědních oborů v roce 2015 v tis. Kč 

Kraj 
Výdaje 
celkem 

Vědní oblast 

přírodní 
vědy 

technické 
vědy 

lékařské 
vědy 

zemědělské 
vědy 

sociální, 
humanitní 

vědy 

Praha 2 382 3 155 1 880 2 571 2 370 1 334 

Středočeský 2 851 2 646 3 129 1 694 1 502 1 327 

Jihočeský 2 897 1 890 6 687 1 440 1 585 773 

Plzeňský 2 603 1 936 3 034 1 747 6 822 1 284 

Karlovarský 2 202 1 488 2 216 0 0 0 

Ústecký 2 191 1 965 3 498 1 629 3 181 567 

Liberecký 2 280 1 495 2 544 992 1 336 474 

Královéhradecký 2 188 3 869 1 987 3 383 4 109 519 

Pardubický 2 329 2 115 2 524 1 914 3 171 1 839 

Vysočina 2 905 1 824 3 022 0 2 590 1 159 

Jihomoravský 2 163 2 025 2 395 3 534 1 030 1 741 

Olomoucký 1 492 1 356 1 866 869 1 978 1 512 

Zlínský 2 231 2 191 2 462 0 3 742 720 

Moravskoslezský 2 125 1 188 2 526 3 609 3 427 862 

ČR celkem 2 328 2 513 2 518 2 471 1 722 1 253 

ČR bez Prahy 2 298 1 977 2 698 2 376 1 438 1 140 

Pořadí Prahy 5. 2. 13. 4. 8. 4. 

Zdroj: ČSÚ a vlastní propočty 

Také porovnání výdajů na jednoho výzkumného pracovníka podle sektoru provádění ukazuje na některé rozdíly. 
Podnikatelský a vládní sektor v Praze vykazuje hodnoty výrazně nad republikovým průměrem (112,5, resp. 
121,4 % hodnoty republikového průměru), vysokoškolský a soukromý neziskový sektor pak ve výdajích 
na jednoho výzkumného pracovníka vykazují hodnoty o cca 30 % menší než je celorepublikový průměr. 
Na celostátní úrovni pak nadprůměrné výdaje na jednoho výzkumného pracovníka vykazuje podnikatelský sektor 
(107,9 % hodnoty republikového průměru). Vysokoškolský sektor ve výdajích na jednoho výzkumného 
pracovníka dosahuje 79,5 % průměru a vládní 97,4 %. Soukromý neziskový kvůli malému významu ponecháváme 
stranou. 

Tabulka 38: Výdaje na 1 výzkumného pracovníka podle sektoru provádění v roce 2015 v tis. Kč a podíl 
výdajů na regionálním HDP 

Kraj 

Sektor provádění Podíl výdajů 
na VaV 

na HDP v % 
podnikatel-

ský 
vládní 

vysoko-
školský 

soukromý 
neziskový 

Praha 2 619 2 828 1 661 1 685 2,97 

Středočeský 3 277 1 661 1 676 952 1,89 

Jihočeský 6 292 1 798 1 486 593 1,16 

Plzeňský 2 865 1 374 2 263 3 262 1,98 

Karlovarský 2 190 0 0 0 0,23 

Ústecký 3 814 1 056 600 0 0,40 

Liberecký 2 611 2 577 1 494 10 667 1,71 

Královéhradecký 2 715 1 105 1 388 7 705 0,95 

Pardubický 2 524 1 040 1 912 0 1,47 
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Kraj 

Sektor provádění Podíl výdajů 
na VaV 

na HDP v % 
podnikatel-

ský 
vládní 

vysoko-
školský 

soukromý 
neziskový 

Vysočina 2 934 1 383 0 12 009 0,85 

Jihomoravský 1 744 1 596 3 450 6 053 3,55 

Olomoucký 1 810 1 327 1 267 1 553 1,38 

Zlínský 2 612 870 1 329 0 1,14 

Moravskoslezský 2 483 1 532 1 709 1 204 1,19 

ČR celkem 2 513 2 447 1 944 2 014 1,95 

ČR bez Prahy 2 482 1 623 2 127 2 342 1,62 

Pořadí Prahy 7, 1, 6, 6, 2, 

Zdroj: ČSÚ a vlastní propočty 

Obrázek 27: Výdaje na 1 výzkumného pracovníka v krajích České republiky podle vědních oblastí v roce 
2015 v tis. Kč 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní propočty 

Dalším dostupným ukazatelem je podíl výdajů na výzkum a vývoj na regionálním HDP v roce 2015. Známá cílová 
hodnota 3 % stanovená tzv. Lisabonskou strategií a převzatá do aktuální strategie Evropa 2020 je zatím mimo 
dosah republiky jako celku i většiny jejích regionů. V případě Jihomoravského kraje a Prahy však již podíl výdajů 
na výzkum a vývoj překonal tuto hranici. Jihomoravský kraj v roce 2015 dosáhl hodnoty 3,55 %; Praha dosáhla 
2,97 %. Lisabonská strategie zároveň stanovila, že uvedená 3 % mají být rozdělena mezi veřejný a soukromý 
sektor v poměru jedna ku dvěma. To však v Praze, kde je vysoké zastoupení státem financovaného výzkumu, a ani 
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v Jihomoravském kraji neplatí. Výdaje ve vládním a vysokoškolském sektoru dohromady v roce 2015  
dosáhly v Praze 1,95 %, v Jihomoravském kraji pak 1,75 % HDP a v podnikatelském sektoru v Praze 1,0 % 
a v Jihomoravském kraji 1,78 % HDP.  

Obrázek 28: Výdaje na 1 výzkumného pracovníka v krajích České republiky podle sektoru provádění v roce 
2015 v tis. Kč 

 

Zdroj: ČSÚ 

Jako poslední nabízíme údaje z analýzy ČSÚ o veřejné podpoře výzkumu a vývoje, která na regionální úrovni 
obsahuje informace o státních rozpočtových výdajích a dotacích na výzkum a vývoj (angl. zkratka GBAORD) 
za rok 2015 podle hlavních socioekonomických směrů výzkumu a vývoje. Celková výše výdajů činila 27,8 mld. Kč 
v České republice, v tom 14,9 mld. Kč v Praze, což představovalo 53,4 %. Podíl institucionálních výdajů v Praze 
v roce 2015 byl 52,4 %, účelových pak 41,5 %. V ostatních krajích České republiky byl podíl institucionálních 
výdajů 43,9 % a účelových 63,2 %.  

Z hlediska oborů, resp. hlavních socioekonomických směrů je v Praze nejvýznamnější položkou neorientovaný 
výzkum. Jeho podíl na výdajích v Praze v roce 2015 činil 43,9 %, zatímco v ostatních krajích dohromady pouze 
19,2 %. Druhou nejobjemnější položkou byl všeobecný výzkum na vysokých školách (19,7 %), což odráží vysokou 
koncentraci těchto institucí v Praze. V ostatních regionech byl tento podíl i přesto vyšší, činil 25,9 %. Ostatní 
socioekonomické směry jsou v Praze zastoupeny v jednotkách procent, nejvíce ochrana a zlepšování lidského 
zdraví (8,1 %) společenské struktury a vztahy (7,1 %) a průmyslová výroba a technologie (6,2 %). V ostatních 
krajích České republiky jsou dalšími významnými směry výzkumu průmyslová výroba a technologie (15,8 %), 
společenské struktury a vztahy (8,1 %) a ostatní civilní výzkum (7,0 %). Ostatní směry mají v Praze i mimo 
ni podíl nižší než 5 %.  
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Tabulka 39: Státní výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) podle hlavních socioekonomických směrů 
v roce 2015 v mil. Kč 

Hlavní socioekonomické směry výzkumu Česká republika Ostatní kraje Praha 
podíl 
Prahy 

Průzkum a využití zdrojů Země             429,2 125,0 304,2 70,9 % 

Infrastruktura a územní plánování 1 046,2 446,5 599,7 57,3 % 

Ochrana životního prostředí 606,0 418,2 187,8 31,0 % 

Ochrana a zlepšování lidského zdraví 1 854,9 648,4 1 206,5 65,0 % 

Výroba, distribuce a racionální využití energie 709,7 516,7 193,0 27,2 % 

Zemědělská výroba a technologie 1 139,2 622,6 516,6 45,3 % 

Průmyslová výroba a technologie 2 975,0 2 049,6 925,4 31,1 % 

Společenské struktury a vztahy 2 094,7 1 046,3 1 048,4 50,1 % 

Průzkum a využití vesmíru 152,7 113,4 39,3 25,7 % 

Všeobecný výzkum na vysokých školách 6 296,1 3 362,7 2 933,4 46,6 % 

Neorientovaný výzkum 9 016,3 2 491,3 6 525,0 72,4 % 

Ostatní civilní výzkum 1 150,3 911,7 238,6 20,7 % 

Obrana 360,1 221,0 139,1 38,6 % 

Celkem 27 829,7 12 972,9 14 856,8 53,4 % 

Zdroj: ČSÚ 

Shrnutí 

• Výdaje na výzkum a vývoj se v rámci České republiky hlavně soustředí do Prahy, kam byla v roce 2015 
alokována 37,2 % výdajů představujících 33 mld. Kč. V období 2010–2015 došlo v jednotlivých 
sledovaných kategoriích k diferencovanému vývoji podílu Prahy na celkových výdajích na výzkum 
a vývoj.  

• Z hlediska sektoru provádění je v Praze koncentrován zejména vládní sektor, resp. jeho 79 % výdajů 
představujících 14,3 mld. Kč v roce 2015; naopak výdaje realizované v podnikatelském sektoru se pouze 
z 23 % soustřeďují do Prahy. 

• Z hlediska zdrojů financování v roce 2015 převládá v Praze veřejný sektor, který pokryl 51,7 % výdajů 
na výzkum a vývoj; podnikatelský sektor v Praze uhradil 26,7 % výdajů. 

• Mezi vědními oblastmi celorepublikově převládají technické vědy, do nichž v roce 2015 směřovala téměř 
polovina výdajů na výzkum a vývoj. V Praze mezi vědními oblastmi dominují přírodní vědy, které 
se v roce 2015 podílely na 55,2 % výdajů na výzkum a vývoj; následovaly technické vědy s 20,9 %.  

• Koncentraci výdajů v Praze dokládá skutečnost, že v případě přírodních a sociálních a humanitních věd 
podíl výdajů těchto oborů v Praze výrazně přesáhl 50 % republikového úhrnu; v případě lékařských věd 
byl těsně nad 50 % republikového úhrnu. 

• Investiční výdaje alokované v roce 2015 v Praze představovaly 41,7 % tohoto typu výdajů v České 
republice (to představuje hodnotu z roku 2008, přičemž byl od roku 2010 zaznamenán významný 
propad). 

• Podíl výdajů na výzkum a vývoj na HDP dosáhl v Praze v roce 2015 hodnoty 2,97 %, zatímco republiková 
hodnota byla 1,95 %. Na regionální úrovni hodnotu hl. m. Prahy přesáhl jedině Jihomoravský kraj 
(3,55 %). 

• Ve výdajích na 1 výzkumného pracovníka v roce 2015 byla Praha na 5. místě mezi 14 kraji České 
republiky s hodnotou 2,3 mil. Kč. V přírodních vědách je Praha na 2. místě, v sociálních a humanitních 
vědách na 4. místě, stejně tak v lékařských vědách; v případě technických věd je Praha na předposlední 
13. pozici. 

• V Praze bylo v roce 2015 realizováno 53,4 % státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj. V roce 
2015 šlo o 14,9 mld. Kč z celkových 27,8 mld. Kč.  
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• Nejvýznamnějšími socioekonomickými směry výzkumu podle objemu financování ze státního rozpočtu 
jsou v Praze neorientovaný výzkum (43,9 %) a všeobecný výzkum na vysokých školách (19,7 %). 
V ostatních krajích České republiky to jsou všeobecný výzkum na vysokých školách (25,9 %), 
neorientovaný výzkum (19,2 %) a průmyslová výroba a technologie (15,8 %).  

• Za pozornost stojí změny některých hodnot mezi roky 2010 a 2015, zejména nárůst výdajů na výzkum 
a vývoj v přírodních vědách na 55,2 % z původních 39,9 % v roce 2010.  

• Ve sledovaném období 2010–2015 došlo k výraznému nárůstu zahraničních finančních zdrojů 
na výzkum a vývoj, a to jak v Praze, tak i v ostatních krajích České republiky. 
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4 Patenty a licence 

Aktivita pražských subjektů v oblasti patentové činnosti a licencí rovněž dokládá koncentraci výzkumných 
kapacit v Praze. Statistiky publikované Českým statistickým úřadem na základě informací Úřadu průmyslového 
vlastnictví nabízejí několik údajů poskytujících rámcový přehled o situaci na regionální úrovni. 

Otázka patentování zůstává jedním z problematických prvků systému výzkumu a vývoje v České republice 
a ve srovnání se zahraničím je u nás patentová aktivita velmi nízká. Patenty a licence jsou považovány za důležitý 
nástroj podporující komercializaci nových nápadů a produktů, jejichž úspěšné využití je však spojeno s nemalými 
finančními náklady, které jsou zejména pro malé a střední podniky často překážkou. 

Tabulka 40: Patentové přihlášky a patenty udělené přihlašovatelům z České republiky v letech 2011–2016 

Ukazatel Území 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Patentové přihlášky 

Praha 278 312 324 307 307 253 

Česká republika 782 867 983 907 881 789 

podíl Prahy (%) 35,5 35,9 33,0 33,9 34,8 32,1 

Udělené patenty 

Praha 129 156 164 187 209 201 

Česká republika 340 423 435 493 605 675 

podíl Prahy (%) 38,1 37,0 37,7 37,9 34,6 29,9 

Zdroj: ČSÚ 

V období 2011-2016 počet patentových přihlášek nejprve vzrostl a následně klesl, a to v Praze i v celé České 
republice. Nejvyššího stavu bylo v Praze i v České republice dosaženo v roce 2013. Podíl pražských přihlášek 
se přitom držel na konstantní úrovní zhruba jedné třetiny. Podíl udělených patentů pražským subjektům v roce 
2016 dosáhl 32,1 %. 

U počtu udělených patentů je trend v Česku po celé sledované období vzrůstající, avšak v Praze bylo nejvíce 
patentů uděleno v roce 2015 a v roce 2016 jejich počet klesl na 201. Podíl patentů udělených pražských 
subjektům přitom začal klesat již o rok dříve a v roce 2016 byla jeho hodnota 29,9 %. 

Český statistický úřad dále nabízí údaje o stavu patentů, a to podle roku podání přihlášky a podle sektoru 
přihlašovatele. Nejvyšší počet úspěšných přihlášek byl zaznamenán v roce 2013 jak v Praze (146), tak i České 
republice (437). Vývoj v posledních letech zatím nelze hodnotit, protože délka patentového řízení trvá až několik 
let.  

Tabulka 41: Patenty platné k 31. 12. 2016 udělené přihlašovatelům z České republiky podle roku podání 
přihlášky 

Území 
1997-
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem 

Praha 204 111 125 146 128 77 4 586 

Česká republika 1 477 300 366 437 384 252 15 2 579 

podíl Prahy (%) 13,8 37,0 34,2 33,4 33,4 30,4 26,7 22,7 

Zdroj: ČSÚ 

Mezi sektory najdeme významné rozdíly jak v počtu patentů, tak v zastoupení pražských subjektů. Nejvíce 
patentů vykazuje podnikatelský sektor, jeho podíl na celkovém počtu patentů je však v Praze a České republice 
jako celku odlišný (27,5 % v Praze, 47,1 % v ČR). Obdobně je tomu i v ostatních sektorech. Počtem patentů jsou 
v Praze nejvýznamnějším přihlašovatelem veřejné vysoké školy, s odstupem následují veřejné výzkumné 
instituce. Také celostátně vykazuje druhou nejvyšší hodnotu sektor veřejných vysokých škol, s odstupem 
následovaný fyzickými osobami a veřejnými výzkumnými organizacemi. Podíl patentů pražských subjektů 
se pohybuje od 84,6 % u veřejných výzkumných institucí a 38,5 % u veřejných vysokých škol po 19,8 % 
u podniků.  
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Tabulka 42: Patenty platné k 31. 12. 2016 podle typu přihlašovatele 

Typ přihlašovatele Praha Česká republika Podíl Prahy (%) 

Podniky 301 1 522 19,8 

Veřejné výzkumné instituce 307 363 84,6 

Veřejné vysoké školy 364 943 38,5 

Fyzické osoby 103 365 28,3 

Ostatní 20 37 54,8 

Celkem 1 095 3 231 33,9 

Zdroj: ČSÚ 

Ještě výrazněji se rozdíly projeví při srovnání Prahy a ostatních krajů České republiky. Zatímco podíl soukromého 
sektoru je v Praze nižší (o 29,7 procentních bodů u podniků a 2,8 procentních bodů u fyzických osob), podíl 
veřejného sektoru je vyšší (o 25,4 procentních bodů u veřejných výzkumných institucí a 5 procentních bodů 
u veřejných vysokých škol). Tyto údaje tedy potvrzují zjištění předchozích kapitol. Zvýšená koncentrace vládního 
a vysokoškolského sektoru v Praze se promítá i do zvýšené patentové aktivity. 

Obrázek 29: Struktura patentů platných k 31. 12. 2016 podle typu přihlašovatele 

    

Zdroj: ČSÚ 

Licence na patenty a užitné vzory generují příjmy svým původcům, jsou tak i motivací k jejich přihlašování. Rok 
2010 byl posledním, kdy byly zjišťovány počty licenčních smluv na nabytí práva pro některou z ochran 
průmyslového vlastnictví platných v České republice a hodnota zaplacených licenčních poplatků za nabytí tohoto 
práva. Dle těchto údajů má Praha v případě patentů i užitných vzorů na rozdíl od České republiky aktivní bilanci 
licenčních poplatků v celkové výši cca 1,3 mld. Kč. Podíl Prahy na poplatcích za aktivní, tj. poskytnuté, licence 
vzrostl z 91,4 % v roce 2010 na 93,2 % v roce 2012. V případě pasivních, tj. nabytých či nakoupených, licencí 
v roce 2010 činil 2,1 %. Praha se tedy ukazuje být významným prodejcem licencí. V porovnání s ostatními regiony 
to svědčí o vysoké míře komerčního využívání práv na ochranu duševního vlastnictví a naopak – o malé závislosti 
na nákupu těchto práv. 

Počet poskytovatelů licencí v ČR se ve sledovaném období 2011-2016 zvýšil z 58 na 75, podíl Prahy se pohyboval 
na jedné třetině. Počet platných licencí na patenty celorepublikově ve sledovaném období nejprve vzrostl z 346 
v roce 2011 na 472 v roce 2013. V následujících dvou letech pak docházelo k poklesu. Podíl Prahy vzrostl 
z 22,8 % na 49,4 %. Většinová část licenčních poplatků za patenty pak připadala na Prahu (ve sledovaném 
období se hodnota pohybovala od 85,8 % do 97,2 %). Poplatek připadající na jednu licenci byl v Praze 
na začátku období čtyřnásobně vyšší než hodnota republikového průměru, na konci období pak téměř 
dvojnásobně vyšší. 

Užitné vzory představují ve srovnání s patentem rychlejší a méně nákladnou formu ochrany duševního 
vlastnictví. Počet poskytovatelů licencí na užitné vzory se řádově pohybuje na stejné úrovni jako počet platných 
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licencí na patenty, v České republice jich v roce 2015 bylo 74, z toho v Praze 20. Podíl Prahy se po celé sledované 
období pohybuje v rozmezí 25,3–32,2 %. Na rozdíl od patentů tvořil podíl pražských subjektů na licenčních 
poplatcích za užitné vzory v roce 2015 53,8 %. 

Tabulka 43: Licence na patenty a užitné vzory v letech 2011–2015 

Ukazatel Území 2011 2012 2013 2014 2015 

Pa
te

nt
y 

Počet poskytovatelů/ nabyvatelů 
licencí 

Praha 17 27 25 23 24 

ČR 58 73 73 67 75 

Počet platných licencí na patenty 
Praha 79 126 142 136 134 

ČR 346 418 472 402 271 

Licenční poplatky za patenty (mil. 
Kč) 

Praha 1 476 1 418 1 966 2 412 2 998 

ČR 1 519 1 465 2 293 2 726 3 319 

Poplatek připadající na jednu 
licenci (mil. Kč) 

Praha 18,7 11,3 13,8 17,7 22,4 

ČR 4,4 3,5 4,9 6,8 12,2 

U
ži

tn
é 

vz
or

y 

Počet poskytovatelů/ nabyvatelů 
licencí 

Praha 17 19 19 19 20 

ČR 61 67 75 59 74 

Počet platných licencí na užitné 
vzory 

Praha 108 152 51 64 77 

ČR 253 330 280 202 276 

Licenční poplatky za užitné vzory 
(mil. Kč) 

Praha 138 142 175 124 113 

ČR 225 209 242 219 210 

Poplatek připadající na jednu 
licenci (mil. Kč) 

Praha 1,3 0,9 3,4 1,9 1,5 

ČR 0,9 0,6 0,9 1,1 0,8 

Zdroj: ČSÚ 

Jako doplňující údaje lze uvést počet patentových přihlášek u Evropského patentového úřadu (EPO) v členění 
podle sekcí Mezinárodního patentového třídění (IPC), které nabízí Eurostat v  členění regionálním podle sídla 
žadatele, tj. i za region Praha. Údaje ukazují, že patentová aktivita se v roce 2011 v Praze soustřeďovala do sekcí 
fyzika, lidské potřeby, chemie a hutnictví a průmyslové techniky a doprava. Jde však o patentové přihlášky, 
udělené patenty mohou mít podle sekcí Mezinárodního patentového třídění strukturu odlišnou. Uvedeny jsou 
konečné hodnoty za roky 2010 a 2011. K dispozici jsou i předběžná data za rok 2012, ale s velkou 
pravděpodobností se po dalších aktualizacích změní, a proto je zatím neuvádíme20. Celkový počet patentů u EPO 
na jeden milion obyvatel byl v roce 2009 v Praze více než 1,5krát vyšší (33,9) než činila republiková hodnota 
(21,2).  

Tabulka 44: Patentové přihlášky pražských a českých subjektů u Evropského patentového úřadu podle roku 
priority 

Ukazatel 

2010 2011 

Praha Česká republika Praha Česká republika 

na 1 mil. 
obyv. 

podíl  
(v %) 

na 1 mil. 
obyv. 

podíl  
(v %) 

na 1 mil. 
obyv. 

podíl  
(v %) 

na 1 mil. 
obyv. 

podíl  
(v %) 

Patenty podle 
sekcí IPC celkem 

34,43 100,0 18,31 100,0 33,86 100,0 21,16 100,0 

A. lidské potřeby 5,94 17,2 1,87 10,2 6,93 20,5 2,97 14,0 

B. průmyslové 
techniky; 

7,05 20,5 4,35 23,7 4,20 12,4 3,87 18,3 

                                                           

20 Eurostat aktualizuje data dvakrát ročně a vzhledem k délce příslušných procedur jsou hodnoty definitivní až po několika letech. 
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Ukazatel 

2010 2011 

Praha Česká republika Praha Česká republika 

na 1 mil. 
obyv. 

podíl  
(v %) 

na 1 mil. 
obyv. 

podíl  
(v %) 

na 1 mil. 
obyv. 

podíl  
(v %) 

na 1 mil. 
obyv. 

podíl  
(v %) 

doprava 

C. chemie; 
hutnictví 

4,06 11,8 2,00 10,9 5,24 15,5 2,81 13,3 

D. textil; papír . . 0,75 4,1 0,60 1,8 1,06 5,0 

E. stavebnictví 1,65 4,8 1,66 9,0 1,62 4,8 0,78 3,7 

F. mechanika; 
osvětlování; 
topení; zbraně; 
práce s trhavina-
mi 

3,18 9,2 2,32 12,7 3,82 11,3 3,36 15,9 

G. fyzika 9,02 26,2 3,66 20,0 8,57 25,3 2,62 12,4 

H. elektřina 3,53 10,2 1,71 9,3 2,89 8,5 3,69 17,5 

High-tech sektor 4,46 100,0 1,50 100,0 4,44 100,0 2,42 100,0 

- počítače 
a automatizovan
é řídící zařízení 

1,25 28,0 0,53 35,4 2,17 48,9 0,97 39,9 

- letectví . . . . . . . . 

- mikroorganické 
a genetické 
inženýrství 

0,20 4,6 0,24 16,0 0,41 9,1 0,33 13,8 

- lasery . . . . 0,16 3,6 0,02 0,8 

- polovodiče 0,41 9,1 0,05 3,2 0,81 18,2 0,29 11,8 

- komunikační 
technologie 

2,59 58,1 0,68 45,5 1,09 24,6 0,91 37,6 

ICT sektor 10,90 100,0 4,35 100,0 8,47 100,0 3,66 100,0 

- telekomunikace 2,46 22,6 0,82 19,0 1,70 20,1 0,94 25,5 

- spotřební 
elektronika 

1,25 11,4 0,31 7,0 0,20 2,4 0,23 6,4 

- počítače, kanc. 
technika 

2,88 26,4 1,15 26,5 2,44 28,8 1,43 39,0 

- ostatní ICT 4,89 44,8 2,33 53,5 5,94 70,1 1,66 45,4 

Biotechnologie 0,20 x 0,34 x 2,03 x 0,62 x 

Poznámka: Patent může patřit do více sekcí IPC, proto součet údajů za sekce nemusí udávat souhrnnou hodnotu.   

Zdroj: Eurostat 

Shrnutí 

• Ve sledovaném období 2011–2016 došlo v České republice i v Praze do roku 2013 k růstu počtu 
patentových přihlášek, následně byl zaznamenán pokles na hodnoty roku 2011. Podíl pražských subjektů 
osciloval kolem jedné třetiny. 

• Z hlediska zastoupení jednotlivých typů přihlašovatelů existuje výrazný rozdíl mezi Prahou a ostatními 
kraji České republiky. V Praze jsou výrazně aktivnější veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné 
instituce, a to na úkor podnikatelského sektoru, který naopak dominuje v ostatních krajích České 
republiky. 

• Podíl Prahy na licenčních poplatcích za patenty byl v roce 2015 90,3 %, podíl Prahy na licenčních 
poplatcích za užitné vzory pak 53,8 %, 
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• Z hlediska zařazení patentů do osmi sekcí Mezinárodního patentového třídění (IPC) spadaly patenty 
pražských subjektů v roce 2011 nejčastěji do sekcí: fyzika, lidské potřeby, chemie a hutnictví 
a průmyslové techniky a doprava. 

• Celkový počet patentových přihlášek u Evropského patentového úřadu (EPO) byl v roce 2011 v Praze 
více než 1,5krát vyšší než za celou Českou republiku. 

• Nadprůměrná patentová a licenční aktivita v Praze tak potvrzuje soustředění subjektů výzkumu a vývoje 
do města. 
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5 Inovační aktivity podniků 

V roce 2001 se Česká republika zapojila do pravidelných průzkumů zaměřených na inovace Community Innovation 
Survey (CIS). Tato kapitola přibližuje výsledky průzkumu za období 2012–2014, jak je Český statistický úřad 
zveřejnil v dubnu 2016 v publikaci „Inovační aktivity podniků v ČR 2012 až 2014.“ Přestože je většina údajů 
uvedena za národní úroveň, některé jsou také v regionálním členění. 

Průzkum sledoval inovační aktivity v členění na technické (kam patří inovace produktů a procesů) a netechnické 
(kam patří marketingové či organizační inovace). Termínem produkt se rozumí výrobek i služba. Toto třídění zavedl 
metodický materiál OECD tzv. Oslo manuál21. Inovačními podniky jsou podle metodiky Eurostatu však pouze 
podniky uskutečňující technické inovace (tzv. ryze inovační podniky).  

V České republice je za inovační podniky možné označit 42 % z celkového počtu ekonomicky aktivních podniků, 
v Praze je tato hodnota 47,6 %. Oproti období 2010-2012 nastal v ČR mírný pokles o 1,9 %, v Praze byl naopak 
zaznamenán mírný nárůst o 2,5 %. I přes mírný nárůst oproti minulému období se však podíl inovujících podniků 
nedostal na úroveň období 2008-2010 (tj. 51,7 % v ČR, 54,6 % v Praze). 

Nejvyšší podíl inovujících podniků v ČR vykazuje po Praze Olomoucký kraj (46,2 %). Následuje Pardubický (44,1 
%), Liberecký (43,4 %) a Jihočeský kraj (43 %).  Naproti tomu nejméně inovujících podniků se nachází v Ústeckém 
(35,9 %), Plzeňském (33,5 %) a Karlovarském (26,4 %) kraji. 

Obrázek 30: Podíl inovujících podniků podle typu inovace v období 2012–2014 (v %) 

 

Zdroj: ČSÚ 

Podíly jednotlivých typů inovací se Praze a České republice významněji neliší. Nejčastějším typem inovace jsou 
produktové inovace. V Praze je zaváděly 29,7 % podniků, což je o 4,6 % více než je celorepublikový průměr. 
Podobně byly marketingové inovace zavedeny v 27,0 % případů, což je o 6,5 % častěji, než je republikový průměr. 
V současném šetření nebyly zjišťovány typy inovací (produktové, procesní, marketingové organizační) u podniků 
na krajské úrovni.  

Šetření dále nabízí informace o struktuře produktových inovací, tj. kolik podniků inovovalo výrobek i služby nebo 
pouze jednu z těchto položek. Praha v tomto případě má od ostatních krajů České republiky odlišnou strukturu. Ve 
větší míře jsou zde zastoupeny inovace služeb (33,7 %) než v ostatních krajích České republiky (16,9 %). 
V ostatních krajích dominuje inovace výrobku (65,2 %, v Praze 40,5 %). Uvedené údaje odrážejí orientaci pražské 
ekonomiky na sektor služeb. 

 

                                                           
21 Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD and Eurostat, Paris 2005, 163 s. 
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Obrázek 31: Struktura produktové inovace u technicky inovujících podniků v období 2012–2014 

 

Zdroj: ČSÚ  

Vývojová činnost k inovaci výrobku je nejčastěji realizována ve vlastní režii podniku (v případě Prahy 65,9 % 
případů, v České republice 75,2 %). Následuje spolupráce s jinými podniky včetně podnikové skupiny, spolupráce 
s výzkumnými organizacemi a adaptace výrobků vyvinutých jinými subjekty, přičemž údaje za Prahu se významně 
neliší od údajů za Českou republiku. Nejmenší podíl zaujímá zadání vývoje jinému podniku (včetně podniků v rámci 
podnikové skupiny).  

Inovované produkty v České republice byly v 75 % nové pouze v podniku22, v 53,9 % případů pak byly nové na trhu. 
V porovnání s Českou republikou jsou v produktových inovacích méně zastoupeny inovace nové pouze pro podnik 
(72,8 %) a více zastoupeny inovace nové na trhu (59 %). 

Inovační výdaje podle typu u technicky inovujících podniků již ukazují některé rozdíly mezi Prahou a ostatními 
kraji České republiky. V porovnání s ostatními kraji České republiky v Praze směřuje více technicky inovujících 
podniků své inovační výdaje do vnitropodnikového výzkumu a vývoje (31,2 % oproti 22 % v krajích). Ve srovnání 
s ostatními kraji pak menší podíl podniků směřuje své prostředky do nákupu služeb výzkumu a vývoje (12,5 %, 
ostatní kraje 18,3 %) a do pořízení strojů, zařízení a softwaru (44,3 %, ostatní kraje ČR 51,3 %). 

V České republice se nachází celkem 7 686 technicky inovujících podniků, v Praze se jich přitom nachází třetina. 
V Praze z nich 62,8 % podniků provedlo pořízení strojů, zařízení, softwaru a budov, 49,0 % podniků provádí 
vnitropodnikový výzkum a vývoj, 46,2 % provádělo v rámci technických inovací školení, 41 % uvedlo inovaci na trh 
a 39,4 % provedlo inovaci designu. V ostatních krajích České republiky jsou hodnoty obdobné, firmy mimo Prahy 
však častěji pořizují stroje, zařízení software a budovy (76,4 % mimopražských firem), méně se věnují uvádění 
inovací na trh (32,6 %) a designu (32,5 %). V porovnání s ostatními kraji České republiky pražské technicky 
inovující podniky své inovační výdaje více směřují do pořízení jiných externích znalostí, školení, uvádění inovací 
na trh a ostatních činností, což souvisí i s celkovou orientací pražské ekonomiky na služby. 

 

                                                           
22 podíl na celkovém počtu produktově inovujících podniků 
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Obrázek 32: Podíl technicky inovujících podniků vykazujících uvedené typy inovačních výdajů v období 
2012–2014 

 

Zdroj: ČSÚ 

V roce 2014 dosáhly náklady na inovace v technicky inovujících podnicích v České republice celkem 
130,58 mld. Kč, z toho 27,4 mld. Kč vykázaly technicky inovující podniky v Praze, což představuje 20,9 % 
(v minulém šetření v letech 2010-2012 byl tento podíl 21,1 %). Ve struktuře nákladů na inovace v Praze a ostatních 
krajích České republiky nalezneme nejvýznamnější rozdíly u položky pořízení strojů, zařízení a softwaru, na kterou 
byla v ostatních krajích vydána více než polovina nákladů, zatímco v Praze 44,3 %, a u vnitropodnikového 
výzkumu, jehož podíl na nákladech na inovace byl v Praze o 9,2 procentního bodu vyšší než v případě souboru 
ostatních krajů. V případě jiných externích znalostí byla pražská hodnota o 3 % nižší než v ostatních krajích České 
republiky. Pražské technicky inovující firmy také v menší míře nakupují služby výzkumu a vývoje (12,5 %, v krajích 
18,3 %). 

Tabulka 45: Náklady technicky inovujících podniků na inovace v Praze a v ostatních krajích ČR v období 
2012–2014 

Ukazatel 
Praha ostatní kraje 

mil. Kč % mil. Kč % 

Vnitropodnikový výzkum a vývoj 8 529 31,2 22 686 22,0 

Nákup služeb výzkumu a vývoje 3 421 12,5 18 842 18,3 

Pořízení strojů, zařízení a softwaru 12 110 44,3 52 989 51,3 

Pořízení jiných externích znalostí 512 1,9 5 051 4,9 

Náklady na ostatní inovační činnosti 2 779 10,2 3 661 3,5 

Náklady na inovace celkem mil. Kč 27 352 100,0 103 229 100,0 

Zdroj: ČSÚ  
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Obrázek 33: Náklady technicky inovujících podniků na inovace v Praze a v ostatních krajích ČR v období 
2012–2014 

    

Zdroj: ČSÚ 

Šetření CIS se také dotazovalo na nejvýznamnější překážky, které brání podnikům bez inovačních aktivit inovovat. 
Nejvýznamnějším důvodem na úrovni ČR byl nedostatek finančních prostředků (8,9 %), obtíže při získávání 
veřejné podpory mimo podnik (5,1 %) a nedostupnost finančních prostředků mimo podnik (4,3 %). V Praze pak 
hlavním důvodem pro nezavedení inovace byl nedostatek vlastních finančních zdrojů (7 %), na druhém místě pak 
byl nedostatek finančních zdrojů mimo podnik (4,4 %) a obtíže při získávání veřejné podpory (2,5 %). Ostatní 
faktory (nedostatek kvalifikovaných pracovníků uvnitř podniku, nenalezení vhodných partnerů pro spolupráci, 
nejistá nebo slabá poptávka po inovacích na trhu, a příliš silná soutěž na trhu) pak zaujímaly spíše marginální 
postavení. 

Celkově pak v ČR neinovovalo 58 % podniků, v Praze to bylo 52,4 %, všechny ostatní pak zaznamenaly nějaký druh 
inovační aktivity. U pražských podniků, které nezavedly inovace, pak mezi nejvýznamnější důvody23 patřily: slabá 
poptávka po inovacích na trhu (9,2 %), absence potřeby inovovat vzhledem k předchozím inovacím (11,2 %), nízká 
soutěž na trhu, které nevyvolala potřebu inovovat (3,7 %) a na nakonec bylo mezi důvody nedostatek nápadů pro 
inovace (3,8 %). 

Další údaje z průzkumu CIS 2014 jsou k dispozici na webových stránkách Českého statistického úřadu24. 

 

Shrnutí 

• Podíl inovujících podniků v Praze dosáhl v roce 2014 hodnoty 47,6 %; oproti předchozímu šetření v roce 
2012 vzrůst o 2,5 procentního bodu. 

• Technickou inovaci vykázalo v Praze 39,1 % podniků, netechnickou inovaci 33,2 % podniků; produktovou 
inovaci vykázalo 14,3 % podniků (v roce 2012 26,1 %).  

• V rámci inovací produktu byly v pražských inovujících podnicích nejvíce zastoupeny inovace výrobků 
(40,5 %), třetina podniků vykazovala inovaci služby. Naopak v ostatních krajích České republiky inovaci 
výrobku vykázalo téměř dvě třetiny inovujících podniků. 

• V porovnání s ostatními kraji ČR technicky inovující podniky v Praze více zaměřují své inovační výdaje do 
pořízení jiných externích znalostí (nezískaných výzkumnou a vývojovou činností), školení, uvádění inovací 
na trh a designu. Oproti ostatním krajům České republiky méně pražských inovujících podniků vynakládá 
své výdaje do vnitropodnikového výzkumu a pořízení strojů, zařízení, softwaru a budov.  

• Náklady na inovace dosáhly v České republice v roce 2014 v technicky inovujících podnicích celkem 
130,6 mld. Kč, z toho v Praze 27,3 mld. Kč, tj. 20,9 %. Hlavní část výdajů směřovala do pořízení strojů, 

                                                           
23 vysoký stupeň významnosti pro podnik – otázka obsahuje škálu následujících odpovědí: vysoký-střední-nízký-nulový stupeň významnosti pro 
podnik 
24 www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/213003-14   
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zařízení a softwaru (v Praze 44,3 %, v ostatních krajích 51,3 %) a vnitropodnikového výzkumu a vývoje (v 
Praze 31,2 %, v ostatních krajích 22 %). 

• Nejvýznamnějšími překážkami, které bránily neinovujícím podnikům v Praze zavést inovaci, byl 
nedostatek finančních zdrojů (7 %), nedostatek finančních zdrojů mimo podnik (4,4 %), obtíže 
při získávání veřejné podpory (2,5 %). 
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6 Vývoj high-tech zboží 

Statistiky zahraničního obchodu nenabízejí aktuální regionální data o vývozu high-tech zboží z České republiky. 
Proto jsou pro ilustraci pozice Prahy použity poslední oficiálně publikované údaje ČSÚ za rok 2010.  

Celkově bylo z České republiky v roce 2010 vyvezeno high-tech zboží za celkem 471 mld. Kč. Největší část, téměř 
50 %, tvořila výpočetní technika. Další významnou skupinou byla elektronika a telekomunikace (33,3 %). 
Zbývající druhy high-tech zboží byly zastoupeny pouze jednotkami procent, nejvíce vědecké přístroje (4,6 %), 
elektrotechnika (3,3 %) a neelektrické stroje (3 %)25. 

Z celkového objemu vývozu se podařilo 87,2 % high-tech zboží regionálně rozlišit. Podíl Prahy činil 9,9 %, 
tj. 41,1 mld. Kč. V některých oborech má Praha významné postavení, zejména v letecké technice (42,9 %) 
a farmacii (20,8 %). Hodnota pražského vývozu je v kategorii letecké techniky nejvyšší ze všech krajů České 
republiky, v případě farmacie pak druhá nejvyšší (po Moravskoslezském kraji). V jiných oborech dosahuje podíl 
Prahy podstatně nižších hodnot, je však třeba brát v úvahu strukturu pražské ekonomiky výrazně orientované 
na sektor služeb. Z ostatních krajů se nejčastěji objevuje Pardubický kraj, který je tradičním průmyslovým 
regionem a kde mají provozy významní zahraniční výrobci jako Foxconn nebo Panasonic. 

Obrázek 34: Vývoz high-tech zboží podle krajů a podle skupin high-tech zboží (podle třídění SITC rev. 4) 
v roce 2010 v mil. Kč 

 
Zdroj: ČSÚ 

Poznámka: V Pardubickém kraji generuje velký objem vývozu jediný podnik (Foxconn CZ, s. r. o.), který byl v roce 2010 druhým 
největším exportérem po Škoda Auto, a. s. 

 

                                                           
25 Dle předběžných dat Českého statistického úřadu za rok 2012 bylo z České republiky vyvezeno high-tech zboží za 501,8 mld. Kč. Největší část 
představovala skupina zboží výpočetní technika (47,8 %), následovaná elektronikou a telekomunikací (34,4 %), vědeckými přístroji (5,4 %), 
neelektrickými přístroji (3,6 %) a elektrotechnikou (3 %). 
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Tabulka 46: Vývoz high-tech zboží podle oborů v roce 2010 v mil. Kč 

Obor 
Česká 

republika 
Praha 

Podíl 
Prahy (%) 

Nejvíce z ostatních 
krajů 

Neznámý 
původ 

Podíl 
neznámého 

(%) 

Výpočetní technika 208 096,2 22 922,6 11,0 108 515,3 PAK 18 999,6 9,1 

Elektronika 
a telekomunikace 

139 075,2 10 353,7 7,4 26 199,4 PAK 23 682,7 17,0 

Elektrotechnika 13 761,2 283,5 2,1 5 078,5 PAK 2 693,0 19,6 

Vědecké přístroje 19 284,6 1 036,6 5,4 5 156,6 JHM 2 611,9 13,5 

Letecká technika 9 026,3 3 868,5 42,9 1 436,2 OLK 1 130,2 12,5 

Farmacie 7 245,0 1 505,5 20,8 1 773,7 MSK 1 984,4 27,4 

Chemie 3 981,5 337,2 8,5 1 234,9 PAK 484,8 12,2 

Neelektrické stroje 12 579,8 729,5 5,8 2 343,5 PLK 1 300,9 10,3 

Ostatní high-tech 4 221,0 83,5 2,0 1 817,9 STČ 576,1 13,6 

Celkem 417 270,8 41 120,8 9,9 141 720,8 PAK 53 463,5 12,8 

Zdroj: ČSÚ 

Poznámka: PAK – Pardubický kraj, JHM – Jihomoravský kraj, OLK – Olomoucký kraj, MSK – Moravskoslezský kraj, PLK – Plzeňský 
kraj, STČ – Středočeský kraj  

V rámci Prahy byla struktura vývozu odlišná od celorepublikové skladby. Největší část sice rovněž tvoří výpočetní 
technika, ale představuje 55,7% podíl, tj. o 5,8 procentních bodů více než v případě celé České republiky. 
Významnou složku tvoří elektronika a telekomunikace, v Praze představuje 25,2 % vyvezeného high-tech zboží 
oproti republikovým 33,3 %. Třetí nejvýznamnější složkou vyvezeného high-tech zboží je v Praze letecká technika 
s 9,4 % oproti republikovým 2,2 %. Podíl farmacie je v Praze (3,7 %) dvojnásobný oproti České republice jako 
celku (1,7 %), byť jde jen o jednotky procent. 

Obrázek 35: Oborová struktura vývozu high-tech zboží v Praze a České republice v roce 2010 

 

    

Zdroj: ČSÚ 

Poznámka: Graf za ČR zahrnuje i zboží s neurčeným regionálním původem. 
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Shrnutí 

• Na celkové hodnotě vývozu high-tech zboží se Praha v roce 2010 podílela 10 %, což představovalo 
41 mld. Kč z celkových 417 mld. Kč (novější údaje nejsou k dispozici). 

• Hodnotově nejvýznamnějšími obory v Praze byly výpočetní technika, elektronika a telekomunikace, 
letecká technika a farmacie. Dohromady představovaly 94 % objemu vývozu high-tech zboží. 

• Nejvyšší podíl na hodnotě vývozu podle oborů mají v Praze letecká technika (42,9 %) a farmacie 
(20,8 %). Vývoz letecké techniky dosahuje v Praze nejvyššího objemu ze všech krajů, vývoz 
farmaceutického zboží pak druhého nejvyššího objemu ze všech krajů České republiky.  
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7 Technologická platební bilance 

Technologická platební bilance (z anglického Technology Balance of Payment, TBP) ukazuje mezinárodní obchod 
s technologickými službami. Jde tedy o obchod s nehmotnými technologiemi dokládající rozsah šíření výsledků 
výzkumu a vývoje prostřednictvím mezinárodního obchodu. Jak uvádí Český statistický úřad, ukazatele 
technologické platební bilance nás také informují o stupni technologické nezávislosti země a o původu 
technologií použitých v produkčním systému nebo v exportu. Technologická platební bilance dále ukazuje 
na vazbu mezi výzkumným a vývojovým úsilím země a jejími technologickými příjmy. 

Údaje v následujících tabulkách ukazují technologickou bilanci Prahy a České republiky jako celku. Složkami 
technologické platební bilance26 jsou:  

a) služby v oblasti výpočetní techniky, 

b) poplatky za licence patentů, vynálezů, ochranných známek, průmyslových vzorů a designu (licenční 
poplatky a ochranné známky), 

c) výzkum a vývoj, 

d) nákup a prodej práv duševního vlastnictví, 

e) architektonické, inženýrské a ostatní technické služby. 

Tabulka 47: Platby za vývoz technologických služeb podle kraje vývozce či dovozce 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015* 

Příjmy za vývoz z České republiky      

Praha (mil. Kč) 30 873 35 570 39 274 44 239 49 324 

Česká republika (mil. Kč) 53 868 64 693 71 250 81 308 89 557 

Podíl Prahy (%) 57,3 55,0 55,1 54,4 55,1 

Výdaje za dovoz do České republiky      

Praha (mil. Kč) 20 951 26 122 n.a. n.a. n.a. 

Česká republika (mil. Kč) 55 908 63 288 61 090 66 854 64 585 

podíl Prahy (%) 37,5 41,3 n.a. n.a. n.a. 

Saldo      

Praha (mil. Kč) 9 922 9 447 n.a n.a n.a 

Česká republika (mil. Kč) -2 039 1 405 10 160 14 454 24 972 

* předběžná data 
Zdroj: ČSÚ 

Od roku 2013 již není sledována statistika za dovoz technologických služeb do Prahy. Je proto možné určit pouze 
saldo dovozu pouze za celou Českou republiku a již nikoliv za Prahu. Saldo dovozu za ČR bylo na začátku 
sledovaného období záporné (-2 mld. Kč), v každém následujícím roce se pak zvyšovalo na konečných necelých 
25 mld. Kč. Záporné hodnoty na začátku období jsou ještě důsledkem ekonomické krize a následný rapidní nárůst 
je způsoben jednak vzpamatováním se hospodářství po této ekonomické recesi a dynamickým rozvojem tohoto 
odvětví. 

Výdaje za dovoz na úrovni České republiky do roku 2014 vzrostly o necelých 20 %, což znamenalo téměř 
67 mld. Kč.  Ve vývozu technologických služeb se Praha po celé sledované období 2011-2015 podílela více 
než polovinou na celkových platbách v České republice, stabilně se tato hodnota pohybovala kolem úrovně 55 %. 
Příjmy za vývoz v každém ze sledovaných let celorepublikově i v Praze rostly; v České republice byl zaznamenán 
vzrůst o 66,3 %, v Praze o 59,8 %. V České republice dosáhl v roce 2015 téměř 90 mld. Kč, v Praze téměř 
50 mld. Kč. 

                                                           
26 Jednotlivé tituly zařazené do technologické platební bilance jsou podrobně Českým statistickým úřadem definovány na adrese 
www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/technologicke_platebni_bilance_zahranicni_obchod_s_technologickymi_sluzbami. 
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Statistika technologické platební bilance za rok 2014 nabízí podrobnější údaje podle platebního titulu. Na straně 
příjmů tvořily nejvýznamnější část služby výpočetní techniky, které v Praze představovaly dominantní složku 
(75,8 %), na republikové úrovni bylo jejich zastoupení nižší (36,9 %). Druhou největší položkou byly 
architektonické, inženýrské a ostatní technické služby, jejichž podíl na příjmech v Praze dosahoval 9,4 % 
a na republikové úrovni 30,7 %. Třetí nejvýznamnější položkou výzkum a vývoj, který v Praze dosahoval 8,9 %, 
na republikové úrovni (20,3 %). V Praze zaujímaly marginální podíl příjmy za vlastnická práva. 

Tabulka 48: Platby za vývoz a dovoz technologických služeb podle kraje vývozce či dovozce a platebního 
titulu v roce 2014 

Ukazatel 
Služby 

výpočetní 
techniky 

Licenční 
poplatky 

Výzkum 
a vývoj 

Vlastnická 
práva 

Technické 
služby 

Příjmy za vývoz z České republiky      

Praha (mil. Kč) 33 757 2 451 3 979 152 4 175 

Česká republika (mil. Kč) 48 891 3 308 12 315 4 246 16 794 

podíl Prahy (%) 69,0 74,1 32,3 3,6 24,9 

Výdaje za dovoz do České republiky      

Česká republika (mil. Kč) 27 005 12 982 14 259 n.a. 12 608 

Saldo      

Česká republika (mil. Kč) 21 886 -9 674 -1 944 n.a. 4 186 

Zdroj: ČSÚ 

Co se týká salda, je možné ho sledovat pouze na úrovni České republiky, za Prahu nejsou ve sledovaném období 
za jednotlivé skupiny dostupná data. Za Českou republiku je saldo kladné v kategorii služby výpočetní techniky, 
a technické služby, záporné potom za platby licenčních poplatků a za výzkum a vývoj.  

Obrázek 36: Struktura příjmů za vývoz technologických služeb v Praze a ostatních krajích ČR v roce 2014 

    

Zdroj: ČSÚ 

Shrnutí 

• Technologická platební bilance Prahy a České republiky vykazuje významné odlišnosti, které vyniknou 
při porovnání Prahy a ostatních krajů. 

• Praha se v roce 2014 podílela 54,4 % na příjmech za vývoz technologických služeb a 41,3 % na výdajích 
za jejich dovoz. 

• Saldo technologické platební bilance bylo v případě České republiky v roce 2011 záporné, poté trvale 
vzrůstalo až na téměř 25 mld. Kč v roce 2015. 

• Za období 2011–2015 vykázal objem příjmů za vývoz technologických služeb růst v případě Prahy 
i České republiky. 
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• V příjmech za vývoz technologických služeb byly v Praze nejvýznamnějším platebním titulem služby 
výpočetní techniky, které se podílejí na ¾ příjmů. Mimo Prahu převládaly také služby výpočetní 
techniky, spolu technickými službami (celkem dvě třetiny příjmů).  

• V příjmech za vývoz technologických služeb byly v případě Prahy hlavními položkami služby výpočetní 
techniky (75,8 %) a architektonické, inženýrské a ostatní technické služby (9,4 %); mimo Prahu 
dominovaly služby výpočetní techniky (36,9 %), následované architektonickými, inženýrskými 
a technickými službami (30,7 %) a službami výzkumu a vývoje (20,3 %).  
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8 Vybrané národní programy podpory výzkumu, vývoje a inovací 

Prezentované programy zaměřené na oblast výzkumu, vývoje a inovací jsou především programy aktuální nebo 
v posledních dvou letech ukončené. Jde o programy s celkovým vyšším objemem finančních prostředků, 
orientované na posílení výzkumných kapacit, spolupráci ve výzkumu a aplikovaný výzkum. U programů 
je uvedena účast pražských subjektů pro posouzení koncentrace finančních prostředků v hlavním městě. 

Číselné údaje v následujících kapitolách jsou převzaty z Informačního systému výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací27 platné k 2. květnu 2017. Ostatní údaje o jednotlivých programech jsou převzaty z dokumentace 
jejich poskytovatelů. 

Obrázek 37: Objem státní podpory za celou dobu řešení projektů v Praze a České republice ve vybraných 
národních programech výzkumu, vývoje a inovací, stav k 2. květnu 2017 

 
Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

8.1 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 

Program ALFA Technologické agentury ČR (dále TA ČR) se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje zejména v oblasti (1) progresívních technologií, materiálů a systémů, 
(2) energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a (3) udržitelného rozvoje dopravy. Na základě 
výše uvedených témat je rozdělen do tří podprogramů. Cílem programu je posílení účinné spolupráce ve výzkumu 
a vývoji mezi podniky a výzkumnými organizacemi a urychlení transferu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační 
sféry. 

Program byl vyhlášen na léta 2011–2019, minimální délka řešení projektu je 24 měsíců a maximální délka 
72 měsíců. Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu jsou 9,3 mld. Kč, z neveřejných zdrojů 5 mld. Kč. Pražské 
instituce jsou hlavními řešiteli 334 projektů s celkovými uznanými náklady 4,6 mld. Kč a státní podporou 
3 mld. Kč. Na počtu projektů, jejich celkových uznaných nákladech a celkové podpoře ze státního rozpočtu se 
podílejí jednou třetinou. Nejvíce projektů realizují České vysoké učení technické v Praze (59), Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. (17), Česká zemědělská univerzita v Praze (14), Výzkumný ústav 
rostlinné výroby, v. v. i. (11) a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (10). 

 

                                                           
27 www.rvvi.cz  
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Tabulka 49: Projekty programu ALFA Technologické agentury České republiky k 2. květnu 2017 

Ukazatel 
Česká 

republika 
Praha ostatní kraje 

Počet projektů 958 334 624 

Celkové uznané náklady za celou dobu řešení v tis. Kč 14 298 623 4 648 741 9 649 882 

Státní podpora za celou dobu řešení v tis. Kč 9 169 198 3 036 146 6 133 052 

Průměrná velikost projektu v tis. Kč 14 925 13 918 15 465 

Podíl na počtu projektů v % 100,0 34,9 65,1 

Podíl na celkových uznaných nákladech v % 100,0 32,5 67,5 

Podíl na státní podpoře v % 100,0 33,1 66,9 

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

8.2 Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 
pro potřeby státní správy BETA 

Program BETA TA ČR je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby orgánů státní 
správy, a to jak na potřeby poskytovatelů veřejné podpory, tak na potřeby ostatních ústředních orgánů státní 
správy a dalších ústředních správních orgánů. Uživatelem výsledků výzkumu uskutečňovaného v rámci tohoto 
programu je Česká republika. Program podporuje zejména: 

• vytváření a inovace modelů a novel právních norem, 

• vytváření a inovace strategií pro aktuální politiku státu a návrh metod pro vyhodnocování její účinnosti, 

• tvorbu podkladů pro budoucí směřování politik v rámci zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní 
alokace veřejných prostředků. 

Cílem programu je zdokonalení současné praxe, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností stejně 
jako získání nových poznatků, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů, které budou 
určeny pro výkon státní správy a povedou ke zvýšení její kvality a hospodárnosti. Výsledky programu a jejich 
aplikace by měla zkvalitnit politiky státu pomocí analýz a podkladových dokumentů promítnutých 
do legislativních i nelegislativních předpisů či strategických dokumentů. 

Tabulka 50: Projekty programu BETA Technologické agentury České republiky k 2. květnu 2017 

Ukazatel 
Česká 

republika 
Praha ostatní kraje 

Počet projektů 282 175 107 

Celkové uznané náklady za celou dobu řešení v tis. Kč 453 553 260 118 193 435 

Státní podpora za celou dobu řešení v tis. Kč 453 553 260 118 193 435 

Průměrná velikost projektu v tis. Kč 1 608 1 486 1 808 

Podíl na počtu projektů v % 100,0 62,1 37,9 

Podíl na celkových uznaných nákladech v % 100,0 57,4 42,6 

Podíl na státní podpoře v % 100,0 57,4 42,6 

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

Program byl vyhlášen na období 2012–2016, délka řešení projektů je od roku 2013 stanovena v rozmezí 
od 6 od 36 měsíců. Předpokládané celkové výdaje ze státního rozpočtu činí 640 mil. Kč. Pražské instituce jsou 
hlavními řešiteli 175 projektů s celkovými uznanými náklady ve výši 260 mil. Kč. Na počtu projektů se pražské 
instituce podílejí 62 %, na celkových uznaných nákladech 57 %. Nejvíce projektů realizují Ústav mezinárodních 
vztahů, v. v. i. (24 projektů), Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (13), České vysoké učení technické 
v Praze (10), Univerzita Karlova (8) a Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. (7).  

Na období 2017–2021 byl schválen navazující program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích 
pro potřeby státní správy BETA 2. Zahájení podpory je očekáváno v roce 2017.  
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8.3 Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu 
a experimentálního vývoje OMEGA 

Program OMEGA TA ČR je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, 
jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v hospodářském a společenském životě České republiky. 
Tematické zaměření programu odráží priority Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 
2009 až 2015 s výhledem do roku 2020. Cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných 
společenských věd, kdy získané poznatky mají přispět k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují 
fungování a rozvoj společnosti České republiky v kontextu procesů evropské integrace a globalizace. Vytvořené 
aplikace mají umožnit přípravu, vytvoření a zavedení nových postupů pro zefektivnění stávajících veřejných 
politik na všech měřítkových úrovních a připravit uplatňování nových veřejných politik. 

Délka trvání programu se předpokládá od roku 2012 do roku 2017, maximální délka projektů je stanovena 
na 24 měsíců s podmínkou nepřekrývání doby řešení projektů z jednotlivých výzev. Celková alokace na program 
činí ze státního rozpočtu 309 mil. Kč, předpokládané výdaje z neveřejných zdrojů činí 77 mil. Kč. Pražské 
subjekty jsou hlavními řešiteli 126 projektů s celkovými uznanými náklady 291 mil. Kč a státní podporou ve výši 
237 mil. Kč. Na počtu projektů, jejich celkových uznaných nákladech a státní podpoře se podílejí dvěma 
třetinami. Nejvíce projektů uskutečňují Univerzita Karlova (24 projektů), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 
v. v. i. (17), Vysoká škola ekonomická v Praze (14) a Česká zemědělská univerzita v Praze (12). 

Tabulka 51: Projekty programu OMEGA Technologické agentury České republiky k 2. květnu 2017 

Ukazatel 
Česká 

republika 
Praha ostatní kraje 

Počet projektů 194 126 68 

Celkové uznané náklady za celou dobu řešení v tis. Kč 452 699 291 468 161 231 

Státní podpora za celou dobu řešení v tis. Kč 366 921 236 589 130 332 

Průměrná velikost projektu v tis. Kč 2 334 2 313 2 371 

Podíl na počtu projektů v % 100,0 64,9 35,1 

Podíl na celkových uznaných nákladech v % 100,0 64,4 35,6 

Podíl na státní podpoře v % 100,0 64,5 35,5 

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

8.4 Program Centra kompetence 

Program Centra kompetence TA ČR je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací 
v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovačním potenciálem a perspektivou pro značný růst 
konkurenceschopnosti ČR s důrazem na projekty naplňující Národní priority orientovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací. Hlavním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím 
stimulace vytvoření a činnosti inovačních, konkurenceschopných a dlouhodobě udržitelných center výzkumu, 
vývoje a inovací majících tržní potenciál a soustřeďujících výzkumné a aplikační kapacity z veřejného 
a soukromého sektoru. Dílčí cíle pak jsou:  

• posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací a podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

• posílení interdisciplinarity výzkumu, vývoje a inovací, 

• vytvoření podmínek pro rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu, vývoji a inovacích, zejména s důrazem 
na zapojení začínajících výzkumných pracovníků, 

• vytvoření podmínek pro horizontální mobilitu výzkumných pracovníků. 

Program byl vyhlášen na období 2012–2019, maximální délka řešení projektu byla stanovena na 4 roky, projekty 
mohou být řešeny nejdéle do roku 2019. Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu jsou 6,2 mld. Kč, 
z neveřejných zdrojů 2,7 mld. Kč. Pražské subjekty v současnosti jsou hlavními řešiteli 11 projektů s celkovými 
uznanými náklady 3,2 mld. Kč a státní podporou ve výši 2,1 mld. Kč. Na počtu projektů a jejich celkových 
uznaných nákladech se podílejí zhruba jednou třetinou. Osm projektů je uskutečňováno Českým vysokým učením 
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technickým v Praze a po jednom projektu Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem organické 
chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., a Ústavem chemických procesů AV ČR, v. v. i.  

Tabulka 52: Projekty programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky k 2. květnu 
2017 

Ukazatel 
Česká 

republika 
Praha ostatní kraje 

Počet projektů 34 11 23 

Celkové uznané náklady za celou dobu řešení v tis. Kč 9 030 051 3 156 700 5 873 351 

Státní podpora za celou dobu řešení v tis. Kč 6 149 675 2 136 624 4 013 051 

Průměrná velikost projektu v tis. Kč 265 590 286 973 255 363 

Podíl na počtu projektů v % 100,0 32,4 67,6 

Podíl na celkových uznaných nákladech v % 100,0 35,0 65,0 

Podíl na státní podpoře v % 100,0 34,7 65,3 

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

8.5 Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 

Program GAMA TA ČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Program je rozdělen 
na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace a podpory: 

1. Podprogram 1 je zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje, které 
vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových 
nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou. 
Součástí podprogramu jsou ověření možností komerčního využití výsledků výzkumu a vývoje ve formě 
modelu, funkčního vzorku a prototypu a iniciace vytvoření obdoby tzv. pre-seed fondu. 

2. Podprogram 2 je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního 
vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, avšak ta již nebude podporována. 
Jde o podporu projektů zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření 
zkušební série a posouzení dopadů (technologických, společenských, zdravotních aj.) inovovaného 
produktu. 

Cílem programu je:  

• podpořit a zefektivnit transformaci výsledků výzkumu a vývoje (dosažených jak výzkumnými 
organizacemi, tak ve spolupráci mezi nimi a podniky), do podoby praktické aplikace umožňující jejich 
komerční využití a zavedení do praxe, 

• zajistit tvorbu výsledků výzkumu a vývoje vedoucích k inovacím s vysokou pravděpodobností jejich 
komercializace, 

• stimulace inovací stávajících výrobků, služeb a technologií zejména v malých a středních podnicích 
s využitím výsledků výzkumu a vývoje vzniklého s podporou veřejných zdrojů ve výzkumných 
organizacích. 

Program byl vyhlášen na období let 2014–2019. V podprogramu 1 je minimální délka řešení projektů stanovena 
na 36 měsíců a maximální délka řešení 60 měsíců, v podprogramu 2 je minimální délka řešení projektů 12 měsíců 
a maximální délka 36 měsíců. Předpokládané výdaje státního rozpočtu jsou 1,8 mld. Kč a z neveřejných zdrojů 
1 mld. Kč. Pražské subjekty jsou v současnosti hlavními řešiteli 10 projektů s celkovými uznanými náklady 183 
mil. Kč. Na počtu projektů, celkových uznaných nákladech a státní podpoře se pražské subjekty podílejí zhruba 
třetinou. Pražské subjekty jsou představovány Univerzitou Karlovou, Českým vysokým učením technickým 
v Praze, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., Ústavem molekulární 
genetiky AV ČR, v. v. i., Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Ústavem experimentální botaniky AV ČR, 
v. v. i., Ústavem chemických procesů AV ČR, v. v. i., Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., a Ústavem 
hematologie a krevní transfúze. 



87 
 

Tabulka 53: Projekty programu GAMA Technologické agentury České republiky k 2. květnu 2017 

Ukazatel 
Česká 

republika 
Praha ostatní kraje 

Počet projektů 30 10 20 

Celkové uznané náklady za celou dobu řešení v tis. Kč 537 044 183 061 353 983 

Státní podpora za celou dobu řešení v tis. Kč 537 044 183 061 353 983 

Průměrná velikost projektu v tis. Kč 17 901 18 306 17 699 

Podíl na počtu projektů v % 100,0 33,3 66,7 

Podíl na celkových uznaných nákladech v % 100,0 34,1 65,9 

Podíl na státní podpoře v % 100,0 34,1 65,9 

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

8.6 Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním 
vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur 
DELTA 

Program DELTA TA ČR je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji 
prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TA ČR a významnými 
zahraničními technologickými a inovačními agenturami, se kterými v době vyhlášení veřejné soutěže TA ČR 
spolupracuje (nebo bude spolupracovat). Program není tematicky zaměřen, témata projektů budou určována 
účelově dle vybraných oborů preferovaných současně TA ČR a partnerskou agenturou. Cílem programu je:  

• zlepšit přístup týmů z ČR k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám 
a usnadnit pronikání na zahraniční trhy, 

• zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech, 
v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem a které budou úspěšně zavedeny do praxe, 

• podporovat mnohostrannou spolupráci špičkových českých a zahraničních účastníků. 

Projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby České republiky definované v Národních prioritách 
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Tabulka 54: Projekty programu DELTA Technologické agentury České republiky k 2. květnu 2017 

Ukazatel 
Česká 

republika 
Praha ostatní kraje 

Počet projektů 18 6 12 

Celkové uznané náklady za celou dobu řešení v tis. Kč 227 278 68 789 158 489 

Státní podpora za celou dobu řešení v tis. Kč 169 190 51 738 117 452 

Průměrná velikost projektu v tis. Kč 12 627 11 465 13 207 

Podíl na počtu projektů v % 100,0 33,3 66,7 

Podíl na celkových uznaných nákladech v % 100,0 30,3 69,7 

Podíl na státní podpoře v % 100,0 30,6 69,4 

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

Délka trvání programu se předpokládá od roku 2014 do roku 2019. Doba řešení projektů je stanovena maximálně 
na 3 roky a nesmí přesáhnout dobu trvání programu. Předpokládané výdaje státního rozpočtu jsou 769 mil. Kč, 
výdaje z neveřejných zdrojů 270 mil. Kč. Pražské instituce jsou v současnosti hlavními řešiteli 6 projektů 
s celkovými uznanými náklady ve výši 69 mil. Kč. Na počtu projektů i jejich celkových nákladech se podílejí 
cca jednou třetinou. Z pražských institucí se programu DELTA účastní České vysoké učení technické v Praze 
(2 projekty), Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i, CZ.NIC, z. s. p. o., NAFIGATE Corporation, a. s., 
a AQUATEST a. s. 
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8.7 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
EPSILON  

Program je zaměřen na zlepšení pozice českého průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech zejména 
v těchto prioritních oblastech a z nich vyplývajících podprogramech: 

• konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech (podprogram 1 – Znalostní ekonomika), 

• udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů (podprogram 2 – Energetika a materiály), 

• prostředí pro kvalitní život (podprogram 3 – Životní prostředí). 

Cílem programu je podpora průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, 
životním prostředí a dopravě při respektování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací. 

Trvání programu se předpokládá od roku 2015 do roku 2025. Doba řešení projektu je stanovena maximálně 
na 48 měsíců, přičemž doba trvání projektu nesmí přesáhnout dobu trvání programu. Předpokládané výdaje 
státního rozpočtu budou činit 9,7 mld. Kč, výdaje z neveřejných zdrojů 6,5 mld. Kč. Pražské instituce jsou nyní 
hlavními řešiteli 29 projektů s celkovými uznanými náklady 387 mil. Kč. Na počtu projektů se pražské instituce 
podílejí 33 %, na jejich celkových uznaných nákladech pak 27 %. Nejvíce projektů uskutečňují České vysoké 
učení technické v Praze, ENACON s. r. o. a Pharmaceutical Biotechnology s. r. o. (po 2 projektech). Z vysokých 
škol je jedním projektem zastoupena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, z veřejných výzkumných 
institucí po jednom projektu vykázaly Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy, v. v. i., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 

Tabulka 55: Projekty programu EPSILON Technologické agentury České republiky k 2. květnu 2017 

Ukazatel 
Česká 

republika 
Praha ostatní kraje 

Počet projektů 88 29 59 

Celkové uznané náklady za celou dobu řešení v tis. Kč 1 412 957 386 583 1 026 374 

Státní podpora za celou dobu řešení v tis. Kč 857 254 239 579 617 675 

Průměrná velikost projektu v tis. Kč 16 056 13 330 17 396 

Podíl na počtu projektů v % 100,0 33,0 67,0 

Podíl na celkových uznaných nákladech v % 100,0 27,4 72,6 

Podíl na státní podpoře v % 100,0 27,9 72,1 

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

8.8. Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA 

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů 
magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků do 35 let 
věku do aplikovaného výzkumu. Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných 
pracovníků (resp. vytváření podmínek pro větší zastoupení žen ve výzkumu) při řešení projektů aplikovaného 
výzkumu financovaných tímto programem, zvyšování uplatnění absolventů magisterských a doktorských studií 
v inovačních malých a středních podnicích a umožnění maximálního soustředění studentů a mladých výzkumných 
pracovníků na jejich odbornou práci. Program bude možné využít v rámci schémat 8. rámcového programu 
výzkumu a vývoje Evropské unie (Horizont 2020). 

Doba trvání programu ZÉTA se předpokládá v letech 2017 až 2025. Minimální doba řešení projektů v tomto 
programu je stanovena na 12 měsíců, maximální délka pak na 24 měsíců. Celkové očekávané výdaje státního 
rozpočtu pro celou dobu trvání programu činí 720 mil. Kč, výdaje z neveřejných zdrojů jsou očekávány ve výši 
127 mil. Kč. První veřejná soutěž programu ZÉTA byla vyhlášena 29. března 2017 a končí 10. května 2017. V době 
zpracování dokumentu její výsledky nebyly známy. 
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8.9 Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA 

Program, u něhož se předpokládá doba trvání v letech 2018 až 2023, podpoří zapojení společenských 
a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné 
pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, 
kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které využívají přínosů 
multidisciplinárních přínosů, propojují výzkum technického a netechnického charakteru nebo vytěžují potenciál 
výstupů základního výzkumu k aplikacím.  

Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců, předpokládaná maximální doba 
řešení pak na 3 roky. Celkové očekávané výdaje státního rozpočtu pro celou dobu trvání jsou očekávány 
na 2,4 mld. Kč, výdaje z neveřejných zdrojů jsou očekávány ve výši 600 mil. Kč. V době zpracování tohoto 
dokumentu TA ČR informovala, že první veřejná soutěž programu ÉTA bude vyhlášena dne 15. srpna 2017.  

 

8.10 Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního a inovací 
THÉTA 

Program vychází z aktualizované Státní energetické koncepce České republiky, která byla vládou České republiky 
schválena v květnu 2015. Dokument ukotvuje potřebu zajištění podpory projektů výzkumu a vývoje v oblasti 
energetiky v návaznosti na schválené strategické dokumenty a Evropský strategický plán pro energetické 
technologie, a to prostřednictvím strategicky usměrňované podpory výzkumných projektů v energetice v kontextu 
prioritní oblasti „Udržitelná energetika“. Cílem programu je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu 
k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru České republiky. Program je rozdělen na tři 
podprogramy – (1) výzkum ve veřejném zájmu (zejm. podpora výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti 
a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace aj. relevantních odvětvích energetiky), 
(2) strategické energetické technologie a (3) dlouhodobé technologické perspektivy. 

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018–2025, maximální délka řešení projektů v tomto programu je 
stanovena na 8 let. Celkové očekávané výdaje státního rozpočtu pro celou dobu trvání programu jsou očekávány 
ve výši 4 mld. Kč, z neveřejných zdrojů pak ve výši 1,7 mld. Kč. V době zpracování tohoto dokumentu TA ČR 
veřejnou soutěž v programu THÉTA dosud nevyhlásila, očekávána je v průběhu roku 2017. 

 

8.11 Program TIP 

Účelem programu Ministerstva průmyslu a obchodu TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) je 
poskytovat podporu z prostředků státního rozpočtu výzkumným a vývojovým projektům prováděným 
před vstupem do podmínek soutěže na trhu a zajišťujícím aplikovaný výzkum a experimentální vývoj 
pro racionální průmyslovou výrobu v budoucnosti, a to za účelem posílení produkce v ČR a trvalé tvorby 
poznatků pro průmyslovou výrobu. Cílem programu je napomoci výrobním organizacím, které skýtají záruku 
dlouhodobého udržení se na trhu ČR, zaujmout takovou pozici na trhu, která jim umožní rychle reagovat na 
změny a spolupodílet se na nich, či je utvářet. Předpokládají se výsledky ve formě řešení, která budou po 
navazující etapě přípravy výroby realizovatelná v praxi, nebo jednoznačně povedou, na základě dalšího 
navazujícího experimentálního vývoje a po následné etapě přípravy výroby, k realizaci v praxi. 

Program Ministerstva průmyslu a obchodu TIP běží od roku 2009 do roku 2017. Předpokládaná doba řešení 
jednotlivých projektů je 48 měsíců, přičemž ukončení řešení projektů je stanoveno na rok 2017. Dosud bylo 
přijato 870 projektů s celkovými uznatelnými náklady ve výši 22,1 mld. Kč a státní podporou ve výši 12,5 mld. Kč. 
Pražským hlavním řešitelům bylo schváleno 196 projektů s celkovými uznatelnými náklady ve výši 4,4 mld. Kč 
a státní podporou ve výši 2,6 mld. Kč. Pražské subjekty se tak podílejí jednou pětinou na počtu projektů, jejich 
celkových uznaných nákladech a udělené státní podpoře. Nejvíce projektů mezi pražskými účastníky realizuje UJP 
PRAHA a. s. (8), následované Českým vysokým učením technickým v Praze, ARCADIS CZ a. s., Medical 
Technologies CZ a. s., a VRL Praha a. s., (všechny po 5 projektech). 
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Tabulka 56: Projekty programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu k 2. květnu 2017 

Ukazatel 
Česká 

republika 
Praha ostatní kraje 

Počet projektů 870 196 674 

Celkové uznané náklady za celou dobu řešení v tis. Kč 22 053 131 4 391 856 17 661 275 

Státní podpora za celou dobu řešení v tis. Kč 12 527 141 2 588 719 9 938 422 

Průměrná velikost projektu v tis. Kč 25 348 22 407 26 204 

Podíl na počtu projektů v % 100,0 22,5 77,5 

Podíl na celkových uznaných nákladech v % 100,0 19,9 80,1 

Podíl na státní podpoře v % 100,0 20,7 79,3 

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

8.12 Program TRIO 

Program Ministerstva průmyslu a obchodu TRIO je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje pro potřeby průmyslu za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR, a to zejména 
v oblasti klíčových technologií jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, 
průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Cílem programu je zvýšit 
aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje zaměřeného na klíčové technologie v podnikové sféře. Výsledkem 
každého projektu proto bude prototyp, software, poloprovoz, ověřená technologie, užitný nebo průmyslový vzor 
či patent. K cílům programu rovněž patří posílení účinné spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky 
a výzkumnými organizacemi.  

Program TRIO běží od roku 2016 do roku 2021. Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu budou pro celé 
období činit 3,7 mld. Kč, výdaje z neveřejných zdrojů pak 2,5 mld. Kč. Doba trvání řešení projektu je stanovena 
na maximálně 48 měsíců, přičemž ukončení projektů stanoveno na rok 2021. Dosud bylo přijato 160 projektů 
s celkovými uznanými náklady ve výši 2,8 mld. Kč a státní podporou 2 mld. Kč. Hlavní řešitelé se sídlem v Praze 
v současnosti uskutečňují 48 projektů s celkovými uznanými náklady ve výši 774 mil. Kč a státní podporou 
ve výši 570 mil. Kč. Pražské subjekty se tak podílejí 30 % na počtu projektů a 28 % na jejich celkových uznaných 
nákladech. Nejvíce projektů z pražských účastníků realizuje T – CZ, a. s., a to 3 projekty. Po dvou projektech 
realizují ABITEC, s. r. o., APIGENEX s. r. o., Blumenbecker Prag s. r. o., EKOLA group, spol. s r. o., MEGA a. s., 
UJP PRAHA a. s. a WATREX Praha, s. r. o. 

Tabulka 57: Projekty programu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu k 2. květnu 2017 

Ukazatel 
Česká 

republika 
Praha ostatní kraje 

Počet projektů 160 48 112 

Celkové uznané náklady za celou dobu řešení v tis. Kč 2 806 679 774 442 2 032 237 

Státní podpora za celou dobu řešení v tis. Kč 1 974 337 570 444 1 403 893 

Průměrná velikost projektu v tis. Kč 17 542 16 134 18 145 

Podíl na počtu projektů v % 100,0 30,0 70,0 

Podíl na celkových uznaných nákladech v % 100,0 27,6 72,4 

Podíl na státní podpoře v % 100,0 28,9 71,1 

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
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8.13 Program Eureka CZ 

Projekty programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou orientovány na oblast soukromého 
i veřejného sektoru a jejich výstupem musí být nové výrobky, technologie či služby schopné komerčního využití. 
Program nestanovuje předem tematická zadání, necentralizuje financování ani výběr projektů. Řídí se zásadou, 
že návrhy a iniciativa musí vycházet od jednotlivých podniků a výzkumných organizací, které mají o spolupráci 
bezprostřední zájem. Rámcově jsou projekty Eureka zaměřeny na informační technologie, nové materiály, životní 
prostředí, biotechnologie a medicínské technologie, robotiku a automatizaci, komunikační technologie, 
energetiku, dopravu a laserové technologie. Cílem programu Eureka je podporovat mezinárodní spolupráci mezi 
evropskými průmyslovými malými a středními podniky a výzkumnými organizacemi. 

Předpokládaná doba trvání programu je od roku 2010 do roku 2017. Předpokládané celkové výdaje státního 
rozpočtu jsou 676 mil. Kč. V současnosti je evidováno 101 projektů v celkové výši 1,2 mld. Kč a s celkovou 
podporou ze státního rozpočtu 592 mil. Kč, z toho pražské subjekty jsou hlavními řešiteli 17 projektů v celkové 
výši 157 mil. Kč a s podporou ze státního rozpočtu 77 mil. Kč. Pražské subjekty se podílely jednou šestinou 
na počtu projektů a 13 % na celkových nákladech a udělené státní podpoře. Nejvíce projektů z pražských 
subjektů realizovaly VODNÍ ZDROJE, a. s. (4 projekty), Institut mikroelektronických aplikací s. r. o. (3) 
a Software602 a. s. (2). 

Tabulka 58: Projekty programu Eureka CZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 2. květnu 2017 

Ukazatel 
Česká 

republika 
Praha ostatní kraje 

Počet projektů 101 17 84 

Celkové uznané náklady za celou dobu řešení v tis. Kč 1 196 020 156 711 1 039 309 

Státní podpora za celou dobu řešení v tis. Kč 592 352 76 546 515 806 

Průměrná velikost projektu v tis. Kč 11 842 9 218 12 373 

Podíl na počtu projektů v % 100,0 16,8 83,2 

Podíl na celkových uznaných nákladech v % 100,0 13,1 86,9 

Podíl na státní podpoře v % 100,0 12,9 87,1 

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

8.14 Programy Eurostars a Eurostars 2 

Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Eurostars a navazující Eurostars 2 se zaměřuje na podporu 
malých a středních podniků, které mimo své podnikatelské činnosti provádějí také výzkum a vývoj, tím, že jim 
poskytne potřebný právní a organizační rámec pro řešení jejich nadnárodních či přeshraničně orientovaných 
výzkumných projektů. Řešení projektů je zaměřeno na vývoj nových výrobků, technologických procesů a služeb. 
Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými malými a středními podniky 
a výzkumnými organizacemi vedoucí k vývoji výrobku, služby nebo procesu s navazujícím uvedením na trh. 

Program Eurostars probíhal od roku 2008 do roku 2013, navazující program Eurostars 2 má předpokládanou 
dobu průběhu mezi roky 2014 a 2020. Financování projektů Eurostars 2 probíhá ze státního rozpočtu a formou 
příspěvků z rozpočtu 8. rámcového programu výzkumu a vývoje Evropské unie (Horizont 2020). Obdobně byl 
financován program Eurostars ze 7. rámcového programu výzkumu a vývoje Evropské unie. 

V navazujícím programu Eurostars 2 je pro Českou republiku ročně z rozpočtu Evropské unie vyčleněn 1 milion 
EUR. Bližší údaje o jednotlivých projektech zatím nebyly v době zpracování tohoto materiálu z Informačního 
systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dostupné. 

V průběhu programů Eurostars a Eurostars 2 bylo v Praze v současnosti uskutečněno 22 projektů s celkovými 
uznanými náklady 212 mil. Kč a státní podporou ve výši 109 mil. Kč. Pražské subjekty byly hlavními řešiteli 41 % 
projektů programů Eurostars a Eurostars 2; na celkových uznaných nákladech projektů a státní podpoře 
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se podílely jednou třetinou. Nejvíce projektů z pražských subjektů realizovali Institut mikroelektronických 
aplikací s. r. o., (5 projektů) a Červenka Consulting s. r. o. (428). 

Tabulka 59: Projekty programu Eurostars Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 2. květnu 2017 

Ukazatel 
Česká 

republika 
Praha ostatní kraje 

Počet projektů 54 22 32 

Celkové uznané náklady za celou dobu řešení v tis. Kč 606 228 211 509 394 719 

Státní podpora za celou dobu řešení v tis. Kč 325 621 108 690 216 931 

Průměrná velikost projektu v tis. Kč 11 226 9 614 12 335 

Podíl na počtu projektů v % 100,0 40,7 59,3 

Podíl na celkových uznaných nákladech v % 100,0 34,9 65,1 

Podíl na státní podpoře v % 100,0 33,4 66,6 

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

Shrnutí 

• V současnosti v České republice běží několik národních programů na podporu výzkumu a vývoje. 
V působnosti Technologické agentury ČR to jsou programy Alfa, Beta (a Beta 2), Gama, Delta, Epsilon, 
Omega, Zéta a Centra kompetence, v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu programy TIP a TRIO 
a v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy např. programy Eureka CZ a Eurostars 2. 

• Rozpočet uvedených programů Technologické agentury ČR celkem k 10. prosinci 2014 dosáhl 17,7 mld. 
Kč, připočteme-li výše uvedené programy Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, pak rozpočet dosáhl výše 33,1 mld. Kč.  

• U programů Technologické agentury ČR podíl projektů s pražskými subjekty jako hlavními řešiteli 
na celkové výši státní podpory činil 34,7 %, v případě programů TIP a TRIO Ministerstva průmyslu 
a obchodu dosahoval 20,7 % a v případě dvou programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
dosahoval 20,2 %.  

• V rámci programů Technologické agentury ČR bylo k 2. květnu 2017 schváleno celkem 1 604 projektů, 
z toho hlavními příjemci 691 projektů byly pražské subjekty. V případě programů Ministerstva průmyslu 
a obchodu TIP a TRIO bylo schváleno celkem 1 030 projektů, z toho 244 projektů pražských organizací; 
v případě dvou programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pak celkem 155 projektů, z toho 
39 projektů pražských organizací. 

• V rámci programů Technologické agentury ČR bylo nejvíce projektů uskutečněno v rámci programu Alfa 
zaměřeném na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, a to 958 projektů 
s celkovými náklady 14,3 mld. Kč a státní podporou 9,2 mld. Kč. Pražské organizace byly zastoupeny 
334 projekty (34,9 %) s celkovými náklady 4,6 mld. Kč (32,5 %) a státní podporou 3 mld. Kč (33,1 %).  

• Druhým nejnákladnějším programem Technologické agentury ČR byl program Centra kompetence 
zaměřený na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech 
s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný růst konkurenceschopnosti 
ČR prostřednictvím dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací a podniků ve výzkumu, vývoji 
a inovacích. V jeho rámci bylo v ČR uskutečněno 34 projektů s celkovými uznanými náklady 9 mld. Kč 
a státní podporou 6,1 mld. Kč; pražské organizace uskutečnily 11 projektů (32,4 %) s celkovými 
uznanými náklady 3,2 mld. Kč (35 %) a státní podporou 2,1 mld. Kč (34,7 %).  

• Vedle výše jmenovaných nákladů Technologické agentury ČR byl nejnákladnější program Ministerstva 
průmyslu a obchodu TIP zaměřený na podporu výzkumných a vývojových projektů průmyslových 
podniků.  V rámci programu TIP bylo v ČR realizováno 870 projektů s celkovými uznanými náklady 
ve výši 22,1 mld. Kč a státní podporou 12,5 mld. Kč. Projektů s hlavními řešiteli z Prahy bylo 
196 (22,5 %), jejich celkové uznané náklady činily 4,4 mld. Kč (20 %) a státní podpora 
2,6 mld. Kč (20,7 %).  

                                                           
28 V počtu jsou zahrnuty i ty projekty, jejichž hlavním řešitelem byl jednatel podniku Červenka Consulting s. r. o.  Ing. Vladimír Červenka, Ph.D. (IČO 
16050517), jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. 
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9 Podpora výzkumu a vývoje z operačních programů v programovém období 
2007–2013 a 2014-2020 na území hl. m. Prahy 

Pro programové období 2007–2013 hlavní město připravilo dva programové dokumenty, a to Operační program 
Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) a Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA). Programy obsahovaly 
opatření na rozvoj inovačního potenciálu Prahy a na odstranění největších nedostatků a omezení v jejím rozvoji, 
a to včetně oblasti výzkumu, vývoje a inovací. První program byl zaměřen investičně a byl financován 
z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), druhý program byl zaměřen neinvestičně a byl financován 
z Evropského sociálního fondu (ESF).  

Podpora z tematických operačních programů nebyla na území Prahy dostupná, s výjimkou zvláštní výzvy 
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v gesci MŠMT v závěru období. 

V období 2014-2020 je v Praze k dispozici nejen nástupce OPPK/OPPA s názvem Operační program Praha – pól 
růstu ČR řízený opět Magistrátem hl. m. Prahy, ale nově i Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání řízený 
MŠMT. V Praze je tak v souhrnu dostupný větší objem podpory než v předchozím období. 

 

9.1 Operační program Praha – Konkurenceschopnost  

Celkový objem finanční podpory plánované pro OPPK činil 7,8 mld. Kč29. Příspěvek z rozpočtu hlavního města 
Prahy činil 7,5 %, tj. 586,6 mil. Kč. Výzkum, vývoj a inovace byly řešeny v rámci prioritní osy 3 „Inovace 
a podnikání.“ Celkový objem finanční podpory plánované pro tuto osu činil 2,6 mld. Kč, z toho z rozpočtu 
hlavního města Prahy pocházelo 195,7 mil. Kč. Strukturu prioritní osy 3 „Inovace a podnikání“ udává následující 
tabulka. 

Tabulka 60: Struktura prioritní osy 3 „Inovace a podnikání“ OPPK 

Oblast podpory 

Alokace v mil. Kč 

celkem z toho ERDF 
z toho rozpočet 

HMP 

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi 
základnou výzkumu a vývoje a praxí 

1 981,4 1 684,2 148,6 

3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí      55,1      46,9     4,1 

3.3 Rozvoj malých a středních podniků    572,4    486,6   42,9 

Prioritní osa 3 Inovace a podnikání  2 609,0 2 217,6 195,7 

Zdroj: Implementační dokument Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

Poznámka: 1 EUR = 27,34 Kč 

K 17. únoru 2017 výše příspěvku Evropské unie 76 projektům prioritní osy 3.1 činila 1,936 mld. Kč, dotace 
ze státního rozpočtu činila 103,6 mil. Kč a z rozpočtu hl. m. Prahy 61,1 mil. Kč. 

Projekty v  oblasti podpory 3.1 se v naprosté většině soustřeďovaly do pořízení a modernizaci technického 
vybavení laboratorních kapacit a na rozvoj výzkumných aktivit. Výzvy č. 1, 2, 11 a 14 byly vzhledem 
k podporovaným aktivitám otevřeny širokému okruhu žadatelů, výzvy č. 4 a 8 podporovaly pouze aktivity 
zaměřené na pořízení a modernizaci přístrojového a laboratorního vybavení a vznik nových a rozvoj stávajících 
inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje30. 

Oblasti podpory 3.2 se týkaly 1. a 2. výzva, které byly uzavřeny 31. března 2008 a 10. července 2009. 
K 17. únoru 2017 výše příspěvku Evropské unie 4 projektům prioritní osy 3.2 činila 44,8 mil. Kč, dotace 
ze státního rozpočtu 4 mil. Kč a z rozpočtu hl. m. Prahy 3,4 mil. Kč. 

                                                           
29 Při kurzu 1 EUR = 27,34 Kč 
30 Výzvy jiných než uvedených pořadových čísel se netýkaly oblasti podpory 3.1 



94 

 

V oblasti podpory 3.3 k 17. únoru 2017 schválený příspěvek Evropské unie 157 projektům činil 596,1 mil. Kč, 
dotace ze státního rozpočtu byla 32,4 mil. Kč a z rozpočtu hl. m. Prahy 72,8 mil. Kč. Oblasti podpory 3.3 se týkaly 
1., 2., 5., 12. a 15. výzva, přičemž 15. výzva byla ukončena 27. března 2015. 

Tabulka 61: Podpora z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost, oblastí podpory 3.1 a 3.3; stav 
k 17. únoru 2017 

Ukazatel 
Veřejné 

vysoké školy 

Veřejné 
výzkumné 
instituce 

Malé a střední 
podniky 

(0–249 zam.) 
ostatní Celkem 

Počet podpořených subjektů 3 13 140 12 168 

Počet projektů 19 31 161 22 233 

Celková výše schválené podpory 
ze zdrojů Evropské unie v Kč 

457 493 909 884 765 497 619 031 589 570 650 422 2 531 941 417 

Celková výše schválené podpory 
od hl. m. Prahy v Kč 

21 127 074 25 073 892 75 360 934 12 393 331 133 955 231 

Celková výše schválené podpory 
ze státního rozpočtu ČR v Kč 

19 541 881 44 788 080 33 879 934 37 806 362 136 016 258 

Celkem podpora v Kč 498 162 864 954 627 470 728 272 458 620 850 115 2 801 912 906 

Poznámka: Malé a střední podniky vč. kategorie počtu zaměstnanců „neuvedeno“ 

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy 

9.2 Operační program Praha – Adaptabilita  

Celkový objem finanční podpory plánované pro OPPA činil 3,6 mld. Kč31, z toho příspěvek Evropské unie 
3,1 mld. Kč. Státní rozpočet České republiky byl ve výši 7,5 % zapojen do financování projektů schválených 
k financování nejpozději do 22. září 2010, u později schválených projektů zapojen není32. Výzkum, vývoj 
a inovace jsou řešeny v rámci prioritní osy 1 „Podpora rozvoje znalostní ekonomiky,“ kde jednou 
z podporovaných aktivit je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Celkový objem finanční podpory 
plánované pro osu 1 činil 1,3 mld. Kč. V rámci prioritní osy 3 „Modernizace počátečního vzdělávání“ se rozvoje 
vysokého školství týkají podporované aktivity rozvoje a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách 
a aktivity dalšího vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků. Celkový objem finanční podpory 
plánované pro osu 3 činil 1,2 mld. Kč.  

V rámci prioritní osy 1 byl rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji podporovanou aktivitou v první a druhé 
výzvě, čtvrtá výzva podporovala aktivity zaměřené na rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu 
a vývoje a/nebo environmentálních technologií. Schválená dotace z Evropské unie pro 29 projektů (stav 
k 17. únoru 2017) činila 111,6 mil. Kč, dotace ze státního rozpočtu 9 mil. Kč a rozpočtu hl. m. Prahy 10,7 mil. Kč.  

135 projektů v prioritní ose 3 bylo zaměřena na rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách 
či na další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků. Podpora z Evropské unie  
v 1., 2., 3., 4. a 6. výzvě dosáhla 433,1 mil. Kč, ze státního rozpočtu pak 28,2 mil. Kč a rozpočtu hl. m. Prahy  
48,2 mil. Kč.  

Tabulka 62: Podpora z Operačního programu Praha-Adaptabilita, prioritních os 1 a 3; stav k 17. únoru 2017 

Ukazatel 
Veřejné 

vysoké školy 

Veřejné 
výzkumné 
instituce 

Malé a střední 
podniky  

(0–249 zam.) 
ostatní Celkem 

Počet podpořených subjektů 8 3 9 12 32 

Počet projektů 116 3 18 27 164 

Celková výše schválené podpory 385 324 724 13 731 661 49 814 580 95 850 470 544 721 435 

                                                           
31 Při kurzu 1 EUR = 27,34 Kč 
32 Výroční zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita za rok 2013 
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ze zdrojů Evropské unie v Kč 

Celková výše schválené podpory 
od hl. m. Prahy v Kč 

41 865 288 1 582 683 5 876 462 9 660 316 58 984 748 

Celková výše schválené podpory 
ze státního rozpočtu ČR v Kč 

26 133 193 840 551 2 914 347 7 254 473 37 142 565 

Celkem podpora v Kč 453 323 205 16 154 895 58 605 389 112 765 259 640 848 748 

Poznámka: Malé a střední podniky vč. kategorie počtu zaměstnanců „neuvedeno“ 

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy 

Rozmístění projektů z operačních programů Praha – Konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita zaměřených 
na podporu rozvoje výzkumu a vývoje či vysokého školství do značné míry kopíruje rozmístění institucí výzkumu 
a vývoje, neboť ty jsou nejčastějšími předkladateli projektů. Nejvyšší schválenou podporu vykázaly projekty 
z městských částí Praha 6, Praha 4, Praha 1 a Praha 8. Zároveň je z mapy patrné, že zejména pražské nemocnice, 
Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 
využívaly oba programy.  

Obrázek 38: Projekty z oblasti výzkumu a vývoje podpořené z operačních programů Praha – 
Konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita; stav k 17. únoru 2017 

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy 

Poznámka: Protože pracoviště Akademie věd ČR sídlí v Krči na stejné adrese, jsou zobrazeny jako jedna jednotka. 
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9.3 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

V období od 30. září 2013 do 8. ledna 2014 byla v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 
prioritní osy 4 „Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem“ vyhlášena výzva č. 3.4 
zaměřená na podporu infrastruktury pražských veřejných vysokých škol. Tato výzva byla v rámci operačního 
programu specifická, neboť byla výlučně cílena na veřejné vysoké školy se sídlem a infrastrukturou na území 
hlavního města Prahy, a to vzhledem k nadregionálnímu významu jejich vzdělávací a výzkumné činnosti. Výzva 
byla zaměřena na udržení a zvýšení kvality výuky, výzkumu a vývoje a na podporu v oblasti transferu technologií 
a znalostí. Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy byly investice do infrastruktury, pořízení, rozšíření 
a modernizace stávajícího přístrojového a strojního vybavení a pořízení, rozšíření a modernizace informační 
infrastruktury nezbytné pro výzkum a vzdělávání.  

Výsledná výše podpory z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byla stanovena na 68 % způsobilých 
výdajů projektu. Programové financování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zaměřené na rozvoj 
materiálně-technické základny vysokých škol bylo upřednostňovanou variantou financování zbylých 32 % 
způsobilých výdajů projektů. 

Výše schválené podpory z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pro 17 schválených projektů 
pražských veřejných vysokých škol k 19. únoru 2015 činila 1,6 mld. Kč. Nejzazším termínem pro ukončení 
projektů realizovaných v rámci této výzvy byl 31. prosinec 2015.  

 

Obrázek 39: Porovnání podpory na projekty vysokých škol podpořené z operačních programů Praha – 
Konkurenceschopnost, Praha – Adaptabilita a Výzkum a vývoj pro inovace; stav k 17. únoru 2017 

Zdroj: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, Magistrát hl. m. Prahy 

Poznámka: V případě Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.1, je zahrnuto pouze 19 projektů, 
jejichž předkladateli byly vysoké školy. V případě Operačního programu Praha – Adaptabilita je zahrnuto 139 projektů z prioritních 
os 1 a 3 s aktivitami zaměřenými na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a rozvoj a zkvalitnění studijních programů 
na vysokých školách.  
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9.4 Srovnání podpory pro vybrané projekty pražských operačních programů 
s projekty operačních programů Podnikání a inovace a Výzkum a vývoj pro inovace 

Přestože Praha a ostatní kraje v programovém období Evropské unie 2007–2013 spadaly do odlišných cílů 
podpory, nabízí se srovnání operačních programů Praha – Konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita 
s některými prioritními osami Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který realizovalo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, či programy Operačního programu Podnikání a inovace, který realizovalo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je porovnáván stav operačních programů k 17. únoru 2017. 

Oblast podpory 3.1 Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost zaměřená na rozvoj inovačního prostředí 
a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí a řešení nedostatečného propojení výzkumné a aplikační 
sféry v Praze je porovnána s prioritní osou 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace zaměřenou 
na vznik a rozvoj regionálních pracovišť výzkumu a vývoje zaměřených na aplikovaný výzkum a spolupráci 
s aplikační sférou dle potřeb regionu. Při přepočtu výše podpory na obyvatele a zejména na jeden projekt, 
na zaměstnance výzkumu a vývoje a výzkumného pracovníka se ukazuje řádový rozdíl ve výši podpory. 
Na výrazně nižší objem podpory pro pražské výzkumné organizace z Operačního programu  
Praha – Konkurenceschopnost oproti výši podpory pro mimopražské výzkumné organizace z Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace upozorňují i Marek, Meislová a Žížalová (2013)33. Zároveň Marek a Žížalová 
(2012, s. 10)34 však podotýkají, „že čistě administrativní oddělení Prahy a Středočeského kraje však 
nekoresponduje s reálnou propojeností obou územních celků a předpoklady, že například BIOCEV35 vznikající 
těsně za hranicemi Prahy bude využívat zejména lidských zdrojů koncentrovaných v hlavním městě.“  

Marek, Meislová a Žížalová (2013) očekávají personální saturaci nově vzniklých výzkumných kapacit v rámci 
prioritních os 1 a 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace do roku 2018. Zároveň upozorňují na riziko 
odlivu zaměstnanců stávajících výzkumných kapacit do nově vzniklých z důvodu nedostatečného počtu 
přijímaných uchazečů o zaměstnání z řad absolventů magisterského a doktorského studia. Aby byly personálně 
alespoň částečně nasyceny nově vzniklé výzkumné kapacity, musí být podle Marka, Meislové a Žížalové (2013) 
zachována současná intenzita růstu počtu zaměstnanců výzkumu a vývoje ve vládním a vysokoškolském sektoru, 
tj. 3,3 % ročně (pro období 2005–2010)36, přičemž všichni noví zaměstnanci výzkumu a vývoje by museli 
dle Marka, Žížalové a Valenty (2011)37 mířit výlučně do nových výzkumných center. 

Tabulka 63: Porovnání podpory na vybrané projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost; stav k 17. únoru 2017 

Kraj 
Počet 

projektů 
Výše podpory z OP 
VaVpI, PO 2 v Kč 

Podpora 
na obyvatele 

v Kč 

Podpora na 
zaměstnance 

VaV v Kč 

Podpora na 
výzkumného 
pracovníka 

v Kč 

Středočeský 5 4 591 874 554 3 461 739 075 1 310 466 

Jihočeský  2 406 635 743 638 180 007 441 995 

Plzeňský  6 2 865 090 903 4 969 964 352 1 618 695 

Karlovarský  0 0 0 0 0 

Ústecký  1 592 437 123 720 554 197 1 184 874 

Liberecký  4 2 091 955 966 4 758 988 637 1 893 173 

Královéhradecký  1 567 213 018 1 029 294 503 624 684 

Pardubický 0 0 0 0 0 

                                                           
33 Marek, D., Meislová, K., Žížalová, P. (2013): Emerging R&D centres supported by EU Structural Funds in the Czech Republic and their 
sustainability. Ergo, 8, č. 1, Technologické centrum AV ČR, Praha, s. 17–24 
34 Marek, D., Žížalová, P. (2012): Infrastruktury pro výzkum a vývoj podpořené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace – udržitelnost 
v regionálním a individuálním pohledu. Ergo, 7, č. 1, Technologické centrum AV ČR, Praha, s. 9–17 
35 Ač je BIOCEV součástí aktivit v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (Evropská centra excelence), obdobné 
tvrzení lze vztáhnout i na aktivity probíhající v rámci prioritní osy 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ve Středočeském kraji. 
36 Vzhledem k dostupnosti delší časové řady je pro období 2006–2013 průměrná meziroční míra růstu zaměstnanců výzkumu a vývoje ve vládním 
a vysokoškolském sektoru za Českou republiku dohromady 4,4 %. 
37 Marek, D., Žížalová, P., Valenta, O. (2011): Infrastruktury pro výzkum a vývoj podpořené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace – 
udržitelnost z hlediska lidských zdrojů. Ergo, 6, č. 3, Technologické centrum AV ČR, Praha, s. 3–10 
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Kraj 
Počet 

projektů 
Výše podpory z OP 
VaVpI, PO 2 v Kč 

Podpora 
na obyvatele 

v Kč 

Podpora na 
zaměstnance 

VaV v Kč 

Podpora na 
výzkumného 
pracovníka 

v Kč 

Vysočina 0 0 0 0 0 

Jihomoravský  11 4 690 994 853 3 992 359 518 573 331 

Olomoucký  3 2 261 630 718 3 563 664 794 1 131 381 

Zlínský  2 928 516 820 1 588 441 520 817 356 

Moravskoslezský  5 1 741 641 291 1 435 408 165 712 619 

PO 2 OP VaVpI celkem 40 20 737 990 989 2 233 482 413 856 022 

Kraj 
počet 

projektů 
výše podpory 

z OPPK, op. 3.1 v Kč 

podpora 
na obyvatele 

v Kč 

podpora na 
zaměstnance 

VaV v Kč 

podpora na 
výzkumného 
pracovníka 

v Kč 

Praha – OPPK, op. 3.1 69 2 059 905 915 1 625 87 861 148 687 

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace38 

Poznámka: V případě Prahy není uvedeno 7 projektů OPPK – oblast podpory 3.1, které realizují podniky bez statutu výzkumné 
organizace. Údaje o počtu obyvatel, zaměstnanců výzkumu a vývoje a výzkumných pracovníků k 31. 12. 2015. 

Obrázek 40: Porovnání podpory vybraným projektům operačních programů Praha – Konkurenceschopnost 
a Výzkum a vývoj pro inovace; stav k 18. červenci 2017 

 
Zdroj: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

Poznámka: V případě operačního programu Praha – Konkurenceschopnost je uvedeno 76 projektů, jejichž předkladateli byly 
výzkumné organizace. 

                                                           
38 www.opvavpi.cz  
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Tabulka 64: Porovnání podpory na vybrané projekty Operačního programu Podnikání a inovace – programu 
Potenciál a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost; stav k 17. července 2017 

Kraj 
Počet 

projektů 

Výše podpory 
z programu 

Potenciál OPPI v Kč 

Podpora 
na obyvatele 

v Kč 

Podpora na 
zaměstnanou 

osobu 

v Kč 

Podpora 
na výzkumníka 
v podnikatel-
ském sektoru 

v Kč 

Středočeský 107 2 022 827 000 1 525 3 116 783 131 

Jihočeský  31 295 385 000 463 974 1 158 373 

Plzeňský  38 524 735 000 910 1 825 514 446 

Karlovarský  6 53 747 000 180 372 584 207 

Ústecký  26 307 425 000 374 840 1 259 939 

Liberecký  32 475 411 000 1 081 2 319 635 576 

Královéhradecký  32 349 199 000 633 1 348 632 607 

Pardubický 47 668 944 000 1 296 2 669 801 131 

Vysočina 35 439 334 000 862 1 855 846 501 

Jihomoravský  95 1 128 763 000 961 1 983 221 892 

Olomoucký  41 431 623 000 680 1 491 523 814 

Zlínský  72 773 838 000 1 324 2 757 967 298 

Moravskoslezský  63 759 817 000 626 1 379 569 151 

OPPI – Potenciál celkem 625 8 231 048 000 886 1 874 552 642 

Kraj 
Počet 

projektů 
Výše podpory 

z OPPK, op. 3.1 v Kč 

Podpora 
na obyvatele 

v Kč 

Podpora na 
zaměstnanou 

osobu 

v Kč 

Podpora 
na výzkumníka 
v podnikatel-
ském sektoru 

v Kč 

Praha – OPPK, op. 3.1 6 35 817 137 28 55 8 394 

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy a CzechInvest39 

Poznámka: V případě Prahy jsou uvedeny 6 projektů OPPK – oblasti podpory 3.1, které svými aktivitami odpovídají programu 
Potenciál OPPI. 

Pro zajištění udržitelnosti projektů center výzkumu, experimentálního vývoje a inovací obsahujících značný podíl 
velké infrastruktury a vybudovaných prostřednictvím operačních programů strukturálních fondů Evropské unie 
realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program udržitelnosti I a II.  

1. Cílem Národního programu udržitelnosti I, uskutečňovaného od roku 2012, je trvalý rozvoj výzkumné 
infrastruktury center vybudovaných v České republice v letech 2007–2013, resp. 2015 za finanční 
spoluúčasti Evropské unie, podpořit sociální i ekonomický rozvoj regionů, kde tato centra působí, 
stabilně vytvářet a uplatňovat kvalitní výsledky výzkumu, vývoje a inovací a udržet, popř. navýšit počty 
vytvořených pracovních míst v centrech, především pak pracovních míst výzkumných pracovníků. 

2. Cílem Národního programu udržitelnosti II je zajištění dlouhodobě udržitelného financování center 
vybavených moderní, často jedinečnou infrastrukturou, a podpora rozvoje center směrem ke splnění 
požadavků kladených na velké infrastruktury a k případnému začlenění center do skupiny národních 
velkých infrastruktur. Dílčím cílem programu je podpora spolupráce výzkumných organizací, 
mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, 
vzdělávání studentů a rozvoj vysoce kvalifikovaných pracovních sil.  

Dle informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je pro období 2013–2020 v Národním 
programu udržitelnosti I ze státního rozpočtu připraveno 8,9 mld. Kč. K 18. červenci 2017 bylo realizováno 
60 projektů s celkovou podporou z veřejných zdrojů 14,2 mld. Kč. V Národním programu udržitelnosti I bylo 

                                                           
39 www.czechinvest.org/seznam-podporenych-projektu-oppi  
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zastoupeno 18 projektů realizovaných na území hl. m. Prahy s celkovou podporou z veřejných zdrojů ve výši 
1,6 mld. Kč.  

Národní program udržitelnosti II bude realizován od roku 2016 do roku 2020. Ve státním rozpočtu je na realizaci 
Národního programu udržitelnosti II připraveno 6,4 mld. Kč. K 18. červenci 2017 bylo uskutečněno 6 projektů 
s podporou z veřejných zdrojů s 3,5 mld. Kč. Na území hl. m. Prahy žádné projekty dosud realizovány nebyly.  

Program Potenciál Operačního programu Podnikání a inovace byl zaměřen na zavádění a zvyšování kapacit 
podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, zvýšení počtu podniků provádějících vlastní 
výzkum a vývoj a prohloubení spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi. Obdobné aktivity podporovala 
i prioritní osa 3.1 Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Zatímco v ostatních krajích České 
republiky byly k 17. červenci 2017 uskutečněny řádově desítky projektů s celkovou výši podpory z Operačního 
programu Podnikání a inovace ve stovkách milionů Kč, z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 
byly realizováno 6 projektů s celkovou výši podpory 35,8 milionů Kč. 

Tabulka 65: Porovnání podpory na vybrané projekty Operačního programu Podnikání a inovace – investiční 
části programu Inovace a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost; stav k 17. červenci 2017 

Kraj 
Počet 

projektů 

Výše podpory 
z investiční části 

programu 
Inovace OPPI v Kč 

Podpora 
na obyvatele 

v Kč 

Podpora na 
zaměstnanou 

osobu v Kč 

Podpora 
na výzkumníka 
v podnikatel-
ském sektoru 

v Kč 

Středočeský 190 3 351 628 000 2 526 5 163 1 297 572 

Jihočeský  71 849 921 000 1 333 2 801 3 333 024 

Plzeňský  50 883 331 000 1 532 3 072 866 011 

Karlovarský  26 557 960 000 1 873 3 866 6 064 783 

Ústecký  51 1 131 826 000 1 376 3 092 4 638 631 

Liberecký  65 1 014 219 000 2 307 4 947 1 355 908 

Královéhradecký  103 2 237 167 000 4 057 8 634 4 052 839 

Pardubický 74 1 314 003 000 2 546 5 242 1 573 656 

Vysočina 90 1 124 764 000 2 208 4 749 2 167 175 

Jihomoravský  182 2 740 447 000 2 332 4 816 538 716 

Olomoucký  65 1 458 547 000 2 298 5 037 1 770 081 

Zlínský  134 2 348 122 000 4 016 8 367 2 935 153 

Moravskoslezský  136 2 158 817 000 1 779 3 919 1 617 091 

OPPI – Inovace celkem 1 237 21 170 752 000 2 280 4 820 1 421 428 

Kraj 
Počet 

projektů 

Výše podpory 
z OPPK, op. 3.1 

a 3.3 v Kč 

Podpora 
na obyvatele 

v Kč 

Podpora na 
zaměstnanou 

osobu v Kč 

Podpora 
na výzkumníka 
v podnikatel-
ském sektoru 

v Kč 

Praha – OPPK, op. 3.1 1 4 882 816 4 8 1 144 

Praha – OPPK, op. 3.3 157 701 307 039 553 1 080 164 356 

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy a CzechInvest 

Poznámka: V případě Prahy je uveden 1 projekt OPPK – oblasti podpory 3.1, který svými aktivitami odpovídá investiční části 
programu Inovace OPPI. 

Program Inovace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace se soustředil na realizaci dvou skupin aktivit 
– (1) realizaci inovačních projektů podniků (inovace produktů, procesů, organizační či marketingové inovace) 
a (2) projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a malých a středních podniků 
směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Pro potřeby porovnání s Operačním programem  
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Praha – Konkurenceschopnost je hodnocena pouze investiční část programu. V rámci Operačního programu  
Praha – Konkurenceschopnost je primárně porovnávána oblast podpory 3.3 zaměřená na rozvoj malých 
a středních podniků. V rámci prioritní osy 3.3 Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byl 
uskutečněn srovnatelný počet projektů jako v případě ostatních krajů v rámci Operačního programu Podnikání 
a inovace. Celková výše schválené podpory však oproti Středočeskému kraji představovala jednu pětinu a oproti 
Jihomoravskému kraji jednu čtvrtinu.    

 

9.5 Operační program Praha – pól růstu ČR 

Pro programové období 2014–2020 Praha připravila jeden programový dokument – Operační program  
Praha – pól růstu ČR (OP PPR). Jeho prioritní osa 1 je zaměřena na posílení výzkumu, technologického rozvoje 
a inovací. Projekty v této prioritní ose jsou financovány z Evropského fondu regionálního rozvoje. Prioritní  
osa 1 se skládá ze dvou specifických cílů zaměřených na zvýšení míry mezisektorové spolupráce prostřednictvím 
stimulace regionální samosprávou a na snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem. Jejich jednotlivé 
aktivity vycházejí z Regionální inovační strategie hl. m. Prahy a budou mít podobu: 

• inovačních voucherů posilujících mezisektorovou spolupráci malých a středních podniků a výzkumných 
organizací, 

• specializovaných voucherů podporujících snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem, 

• „proof-of-concept“ neboli ověření proveditelnosti výsledků výzkumu, prověření jejich komerčního 
potenciálu a přípravy jejich zavedení do praxe, 

• inovační poptávky veřejného sektoru prostřednictvím veřejných zakázek na služby v oblasti výzkumu 
a vývoje, jehož cílem je vyvinout nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru, 

• rozšiřování a zkvalitňování prostorových kapacit, specifického zařízení a vybavení a rozvoje lidských 
zdrojů a služeb vědeckotechnických parků a inkubátorů, 

• podpory inovačních podniků v počátečních obdobích jejich podnikání pomocí finančních nástrojů. 

Na projekty v prioritní ose 1 je ze zdrojů Evropské unie vyčleněno 62,5 mil. EUR a z národních zdrojů totožná 
částka. V roce 2016 bylo vyhlášeno prvních 7 výzev ve všech typech podporovaných aktivit kromě finančních 
nástrojů s celkovou alokací 2,4 mld. Kč. K 1. září 2017 bylo z prioritní osy 1 OP PPR podpořeno 10 projektů 
s celkovým přiděleným příspěvkem Evropské unie 86,5 mil. Kč (plus dofinancování z veřejných domácí zdrojů 
69,2 mil. Kč a příspěvek žadatele z vlastních zdrojů 17,3 mil. Kč).  

 

9.6 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je připravený na období 2014–2020 a jehož 
gestorem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se výzkumu, vývoje a inovací týkají prioritní  
osy 1 „Posilování kapacit pro kvalitní výzkum“ a 2 „Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj“. 
Ve zmíněných prioritních osách bude podpora zacílena převážně do více urbanizovaných území, která jsou 
dle Strategie regionálního rozvoje ČR definována jako rozvojová území. V souladu s článkem 70 Obecného 
nařízení budou tedy projekty financovány i v Praze na základě principu pro rata. Podpořeny budou i projekty na 
území hl. m. Prahy s výlučným dopadem na jejím území. U těchto projektů nebude využito metody pro rata, ale 
budou financovány pouze z alokace na více rozvinuté regiony.  

Z Evropského fondu regionálního rozvoje je pro Prahu v prioritních osách 1 a 2 na programové období  
2014–2020 k dispozici 132,6 mil. EUR, tutéž částku představuje i národní spolufinancování. Z Evropského 
sociálního fondu je v těchto prioritních osách k dispozici 39,1 mil. EUR (plus národní spolufinancování ve stejné 
výši).  

Od roku 2015 do srpna 2017 bylo vyhlášeno 19 výzev v prioritních osách 1 a 2 s celkovou alokací 45,4 mld. Kč. 
K 1. září 2017 bylo z prioritních os 1 a 2 OP VVV dohromady podpořeno 66 projektů, které byly uskutečněny 
na území hl. m. Prahy a jejichž celkové prostředky přidělené z Evropské unie činily 4,1 mld. Kč. Přidělené 
dofinancování ze státního rozpočtu činilo 1,3 mld. Kč a příspěvek žadatele z vlastních zdrojů 227 mil. Kč. 
Podíl Prahy na celkovém počtu projektů z prioritních os 1 a 2 OP VVV byl třetinový a na celkových přidělených 
prostředcích z Evropské unie pak čtvrtinový. Současná výše podpory z OP VVV pro pražský výzkum, vývoj 
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a inovace v programovém období 2014–2020 však nemůže nahradit nedostatečnou úroveň podpory z období 
2007–201340. 

Rozmístění projektů OP VVV v Praze kopíruje rozmístění největších institucí výzkumu a vývoje. Největšími 
příjemci podpory z OP VVV k 1. září 2017 byly Národní technická knihovna, Univerzita Karlova a České vysoké 
učení technické v Praze. U každého z nich výše přidělené podpory (z prostředků Evropské unie a státního 
rozpočtu ČR) činila zhruba 1 mld. Kč. Významnou výši podpory obdržela ještě Vysoká škola  
chemicko-technologická v Praze (704 mil. Kč).  

Tabulka 66: Porovnání podpory na vybrané projekty operačních programů Praha – pól růstu ČR a Výzkum, 
vývoj a vzdělávání; stav k 1. září 2017 

Kraj 
Počet 

projektů 

Výše podpory 
z PO 1 a 2 OP VVV 

v Kč 

Podpora 
na obyvatele 

v Kč 

Podpora na 
zaměstnanou 

osobu v Kč 

Podpora 
na výzkumníka 
v podnikatel-
ském sektoru 

v Kč 

Středočeský 18 4 585 640 486 3 425 7 033 1 775 316 

Jihočeský 9 603 898 438 945 1 945 2 368 229 

Plzeňský 7 396 559 746 685 1 381 388 784 

Karlovarský 1 8 395 068 28 57 91 251 

Ústecký 8 468 915 703 571 1 226 1 921 786 

Liberecký 8 466 202 830 1 058 2 232 623 266 

Královéhradecký 6 513 257 702 932 1 943 929 815 

Pardubický 8 311 066 100 602 1 223 372 534 

Vysočina 1 58 442 718 115 241 112 606 

Jihomoravský 37 3 664 103 923 3 108 6 341 720 288 

Olomoucký 19 873 870 916 1 379 2 908 1 060 523 

Zlínský 9 545 960 572 935 1 960 682 451 

Moravskoslezský kraj 7 715 116 464 591 1 256 535 668 

OP VVV, PO 1 a 2 138 13 211 430 665 1 421 2 952 887 030 

Kraj 
Počet 

projektů 
Výše podpory z OP 
VVV a OP PPR v Kč 

Podpora 
na obyvatele 

v Kč 

Podpora na 
zaměstnanou 

osobu v Kč 

Podpora 
na výzkumníka 
v podnikatel-
ském sektoru 

v Kč 

Praha – OP VVV, PO 1 a 2 66 5 443 862 869 4 251 8 207 1 275 806 

Praha – OP PPR, PO 1 10 155 720 836 122 235 36 494 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

                                                           
40 Pro porovnání operační programy Praha-Konkurenceschopnost, Praha-Adaptabilita a pražská výzva Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace dohromady podpořily pražský výzkum, vývoj a inovace 5 mld. Kč. Jim ekvivalentní operační programy (prioritní osy 1 a 2 Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace a programy Potenciál a Inovace Operačního programu Podnikání a inovace) v ostatních krajích ČR podpořily 
výzkum, vývoj a inovace dohromady 70,4 mld. Kč.  
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Obrázek 41: Porovnání podpory vybraným projektům operačních programů Praha – pól růstu ČR a Výzkum, 
vývoj a vzdělávání; stav k 1. září 2017 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Obrázek 42: Projekty z oblasti výzkumu a vývoje podpořené z operačních programů Praha – pól růstu ČR a 
Výzkum, vývoj a vzdělávání; stav k 1. září 2017 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
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Shrnutí 

• Pro čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie v období 2007–2013 byly 
vypracovány operační programy Praha – Konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita. OPPK podpořil 
233 projektů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací za celkem 2,8 mld. Kč. OPPA podpořil 164 projektů 
z oblasti rozvoje lidských zdrojů výzkumu, vývoje a inovací, rozvoje studijních programů na vysokých 
školách a dalšího vzdělávání akademických pracovníků za celkem 640,8 mil. Kč.  

• Jednotkově přepočtená výše podpory byla v Praze o řád nižší než v ostatních regionech, kde byly 
obdobné typy projektů podpořeny z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V případě 
Operačního programu Podnikání a inovace byla dokonce o dva řády nižší. 

• V Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost se projekty více zaměřovaly na pořízení 
technického vybavení než na budování fyzických kapacit. 

• Rozmístění projektů ve městě v rámci oblasti podpory 3.1 Operačního programu  
Praha – Konkurenceschopnost, zaměřených na rozvoj inovačního prostředí a rozvoj partnerství mezi 
základnou výzkumu a vývoje a praxí, a Operačního programu Praha – Adaptabilita, zaměřených 
na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a ve vysokém školství, do značné míry kopíruje rozmístění 
institucí výzkumu a vývoje. Ty jsou také nejčastějšími předkladateli projektů. Největší výši schválené 
podpory vykázaly projekty městských částí Praha 6, Praha 4, Praha 1 a Praha 8. 

• Z celostátního hlediska je nejvýznamnějším projektem Operačního programu  
Praha – Konkurenceschopnost projekt „CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou 
biologii.“ Projekt realizuje Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Biologickým 
centrem AV ČR, v. v. i., Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Univerzitou Karlovou 
v Praze, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Masarykovou univerzitou. Cílem projektu 
je vybudování infrastruktury, která kvantitativně a kvalitativně posílí základní výzkum v oblasti 
chemické biologie a genetiky. Hlavní náplní infrastruktury bude základní výzkum procesů v buňce, 
mechanismů vzniku onemocnění a možností ovlivnění patofyziologických drah v buňce. OPPK v tomto 
případě zastoupil OP VaVpI a podpořil vznik infrastruktury, která byla součástí Cestovní mapy  
ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (ESFRI). 

• Z tzv. „pražské výzvy“ Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace bylo podpořeno 17 projektů 
pražských veřejných vysokých škol za celkem 1,6 mld. Kč zaměřených na rozvoj jejich vzdělávací 
a výzkumné infrastruktury. 

• V Operačním programu Praha – pól růstu ČR je na programové období 2014–2020 v prioritní  
ose 1 „Posílení výzkumu, technologického rozvoj a inovací“ připravena alokace ve výši 125 mil. EUR. Cílí 
na zvýšení míry mezisektorové spolupráce prostřednictvím stimulace regionální samosprávou 
a na snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem.  

• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání umožňuje v hl. m. Praze financování projektů zaměřených 
na posilování kapacit pro kvalitní výzkum a rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. 
Území hl. m. Prahy se v programovém období 2014–2020 týká alokace ve výši 343 mil. EUR. K 1. září 
2017 celková výše podpory přidělené z OP VVV pro projekty zaměřené na posilování kapacit pro kvalitní 
výzkum a rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj realizované na území hl. m. Prahy 
činila 5,4 mld. Kč.  

• Současná podpora pražského výzkumu, vývoje a inovací z OP VVV nemůže nahradit nedostatečnou výši 
podpory v předchozím programovém období 2007–2013.  
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10 Výzkum, vývoj a inovace v koncepčních dokumentech 

Socioekonomický rozvoj státu a regionů je pokryt celou řadou koncepčních dokumentů, které na jedné straně 
analyzují současný stav v jednotlivých oblastech hospodářství a společnosti a na druhé straně navrhují opatření 
k jeho zlepšení. Obecněji zaměřeným dokumentem je Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020. V oblasti 
výzkumu a vývoje jsou to např. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR, Národní priority orientovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací či Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci 
České republiky. Tyto koncepční dokumenty slouží mimo jiné jako podklad při formulování potřeby 
spolufinancovat rozvoj ekonomické základny České republiky z finančních prostředků Evropské unie. 

 

10.1 Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020 

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020 byla schválena vládou 15. května 2013 usnesením 
č. 344 a jde o základní dokument regionální politiky na úrovni státu formující regionální politiku České republiky. 
Výzkumu, vývoje a inovací se týkají priority P.1 Využití potenciálu rozvojových území a P.4 Vyvážený rozvoj 
stabilizovaných území.  

Priorita P.1 obsahuje opatření: 

1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a podnikatelským sektorem 

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

Opatření 1.1 je zaměřeno na podporu podnikatelských inkubátorů, inovačních center, inovací samotných, 
vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií a klastrů, a jejich propojování s vysokými školami, 
včetně podpory rozšíření jejich mezinárodní spolupráce. Gestorem opatření je Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
spolugestorem pak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; při naplňování opatření mají hrát významnou 
úlohu i kraje. 

Opatření 1.2 je zaměřeno na zvyšování kvality výuky a zlepšování podmínek a ICT vybavení pro rozvoj nadaných 
studentů na vysokých školách a jejich přednostní orientaci na obory spojené s rozvojem daného regionu a jeho 
rozvojového potenciálu, dále na podporu výzkumu a vývoje ve veřejných i soukromých institucích a jejich 
kooperaci. Gestorem opatření je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, při naplňování opatření mají hrát 
významnou úlohu i kraje. 

Priorita P.4 obsahuje opatření 4.3 Podpora inovací v podnikání, které je zaměřeno na podporu vytváření 
příznivých podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků (podnikatelské inkubátory, areály), usnadnění 
vstupu do podnikání, zvýšení technologické úrovně podniků pořízením moderních strojů, zařízení, know-how 
a licencí umožňujících zkvalitňování a zvyšování samotné produkce i produktivity práce, dále na podporu většího 
využívání inovací ve výrobě, managementu a marketingu i v sektoru služeb, a to pro rozvoj a zvýšení 
konkurenceschopnosti stabilizovaných území. Gestorem opatření je Ministerstvo průmyslu a obchodu, kraje jsou 
spolugestorem. 

Dle dlouhodobé vize Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020 chce Česká republika být 
v dlouhodobém horizontu mj. zemí konkurenceschopnou, využívající kvalitní lidské zdroje a vzdělávací, 
výzkumnou a inovační infrastrukturu pro rozvoj znalostní ekonomiky.  

Z analytické části Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020 vyplývá, že pro český výzkum a vývoj 
jako celek je charakteristický poměrně široký tematický rozsah, avšak jen malá část výzkumu dosahuje skutečně 
špičkových výsledků. Výkonnost výzkumu měřená publikační činností se sice v průběhu let postupně zlepšuje, jde 
však spíše o kvantitativní než kvalitativní nárůst. Akcentován je i podstatně nižší počet výzkumných pracovníků 
ve všech sektorech provádění ve srovnání s inovačně vyspělými zeměmi Evropské unie, nedostatečný počet 
mladších výzkumných pracovníků do 34 let věku a nízká mobilita výzkumných pracovníků. V případě rozvoje 
inovačních aktivit podniků a transferu znalostí a technologií je omezením nevýhodná pozice České republiky 
z hlediska subdodavatelské spolupráce a míry samostatnosti podniků, resp. jejich podřízenosti zahraničním 
partnerům. Inovační schopnost domácích podniků, rozvoj inovačně orientovaných podniků a snižování podílu 
subdodavatelsky orientované průmyslové výroby jsou strategií vnímány jako důležitá proměnná pro posilování 
konkurenceschopnosti České republiky. Aktivita českých subjektů při návrhu projektů do mezinárodních programů 
výzkumné a vývojové spolupráce je nízká, řada subjektů nemá ani vlastní strategii pro rozvoj této spolupráce. 
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Za základní systémová opatření pro zlepšení stavu výzkumu, vývoje a inovací považuje Strategie regionálního 
rozvoje České republiky 2014–2020 zlepšení systému vzájemného propojení a spolupráce mezi výzkumnými 
pracovišti a podniky s cílem zvýšit uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře. Je nutné dosáhnout 
zlepšení v oblasti řízení a hodnocení systému podpory výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů a zvýšení efektivity 
vynakládání veřejných zdrojů. Při rozhodování o směřování výzkumu je nutné více klást důraz na dosahování 
na jedné straně excelentních vědeckých výsledků evropské, příp. světové úrovně a na straně druhé klást důraz 
na jejich konkrétní významné přínosy pro činnost podniků či vybraných oblastí veřejné sféry. 

Analytická část Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020 vnímá posilování spolupráce výzkumné 
a aplikační sféry, včetně řešení finančních otázek, jako hlavní příležitost pro další zlepšování inovačního potenciálu 
Prahy. 

 

10.2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 
2012–2020 

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012–2020 byla 27. září 2011 
schválena usnesením vlády č. 713. Jde o dokument Ministerstva průmyslu a obchodu, který by měl Českou republiku 
připravit pro budoucnost v globalizovaném světě. Hlavním cílem dokumentu je postoupit mezi první dvacítku 
nejkonkurenceschopnějších zemí světa a přesunout Českou republiku k hospodářskému modelu založenému 
na kvalitních institucích a infrastruktuře s maximálním využíváním potenciálu připravených pracovních sil 
a tvořivým podnikáním a inovacemi jako motorem hospodářství. Strategie obsahuje 43 projektů, jejichž cílem je 
vytvořit přívětivé podmínky pro tvořivé podnikání, inovace a růst životní úrovně. Vysokoškolského vzdělávání, 
výzkumu a vývoje a inovačního podnikání se dotýká 10 projektů: 

• reforma vysokého školství vedoucí k posílení kvality a diverzifikaci vysokého školství, 

• realizace pilotního seed fondu pro začínající podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření 
pro podporu aktivit podniků v rané fázi podnikání, 

• transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., a podpora širšího využívání jejích nástrojů 
finančního inženýrství, 

• služby pro inovační podnikání, 

• vytvoření stabilního institucionálního rámce pro vznik, nastavení a koordinaci politik a nástrojů v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací, 

• vytvoření prostředí pro excelentní výzkum a vývoj zefektivněním veřejných investic do výzkumu a vývoje 
a zvýšením jejich návratnosti, zkvalitněním materiálních podmínek pro výzkumnou činnost a vytvořením 
podmínek pro kvalitní lidské zdroje, 

• rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým sektorem a sektorem výzkumu a vývoje, 

• rozvoj spolupráce mezi podniky, které podporují rozvoj jejich inovačních aktivit a rozvoj na inovacích 
založené konkurenční výhody vč. rozvoje a manažerského řízení klastrů, 

• vytvoření systému a rozvoj personálních kapacit pro monitoring světových trhů a vývoje na poli výzkumu, 
vývoje a technologií s cílem včasné identifikace sociálních, ekonomických a technologických trendů, které 
vytvářejí příležitosti anebo rizika pro Českou republiku, a identifikace klíčových technologických oblastí 
pro zacílení veřejné podpory podnikání a výzkumu, 

• efektivní podpora zapojení českých podniků a výzkumných institucí do zakázek v oblasti kosmických 
aktivit. 
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10.3 Národní inovační strategie České republiky 

Národní inovační strategie byla schválena 27. září 2011 usnesením vlády č. 714. Byla zpracována ve spolupráci 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je součástí Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012–2020. Hlavním cílem Národní inovační strategie je 
posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti České republiky 
a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu perspektivních pracovních míst 
a pro rozvoj kvality života na území České republiky.  

Dokument je rozdělen do čtyř tematicky oddělených prioritních os – excelentní výzkum, rozvoj spolupráce 
pro transfer znalostí mezi podnikovým a akademickým sektorem, inovační podnikání a lidé jako hlavní nositelé 
nových nápadů a iniciátoři změn. 

1. Cílem prioritní osy Excelentní výzkum je vytvořit dlouhodobé předpoklady pro realizaci excelentního 
výzkumu. Obdobně jako v případě Strategie regionálního rozvoje je upozorňováno na skutečnost, 
že pro český výzkum jako celek je charakteristický velmi široký rozsah, ale jen malá část dosahuje 
skutečně špičkových výsledků a že špičkový výzkum produkující originální výsledky poutá pozornost 
soukromého sektoru. Osa obsahuje priority týkající se efektivního využívání veřejných prostředků 
na výzkum a vývoj, dlouhodobé finanční a personální udržitelnosti velkých výzkumných infrastruktur 
a zvýšení zapojení České republiky do evropských výzkumných aktivit. 

2. Prioritní osa Rozvoj spolupráce pro transfer znalostí mezi podnikovým a akademickým sektorem 
se zaměřuje na rozvoj na vzájemné důvěře, kvalitním výzkumu a dalších tvůrčích činnostech založené 
spolupráce mezi podniky a výzkumnými institucemi s přínosem pro inovace a hospodářský růst. Prioritami 
v rámci této osy jsou zlepšení podmínek a celkové připravenosti výzkumných organizací na spolupráci 
s podniky a komercializaci výsledků výzkumu, podpora spolupráce podniků a výzkumných organizací 
a zvyšování kvality a rozvoj nových služeb podpůrné inovační infrastruktury.  

3. Prioritní osa Inovační podnikání se zaměřuje na zvýšení inovační poptávky v podnikovém sektoru České 
republiky. To je stimulováno prioritami zaměřenými na služby pro inovační podnikání (např. „market 
intelligence“, služby manažerského vzdělávání, služby pro ochranu a nakládání s duševním vlastnictvím), 
finanční nástroje a rozvoj trhu rizikového kapitálu. Součástí této prioritní osy jsou i nástroje v oblasti 
podpory přílivu přímých zahraničních investic, internacionalizace podnikání a usnadnění orientace 
podniků v trendech probíhajících na světových trzích (tzv. „technologický foresight“). Doporučeno je také 
využívat možností veřejných institucí v oblasti podpory inovačního podnikání (např. „pre-commercial 
public procurement“). 

4. V prioritní ose Lidé jsou klíčovými tématy reforma vysokoškolského vzdělávání, funkčnost systému 
celoživotního vzdělávání, rozvoj kreativity, podnikavosti a klíčových kompetencí na všech úrovních 
počátečního vzdělávání a rozvoj kvalifikovaných pracovníků na národní úrovni a usnadnění vstupu, 
pobytu a zaměstnávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků. 

 

10.4 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

Dokument Rady pro výzkum, vývoj a inovace vláda schválila 19. července 2012 usnesením č. 552 a navazuje 
na dokument Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009–2015. Jedním z cílů 
je přehodnocení stávajících priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Důvodem pro jejich přehodnocení je, 
že dosavadní priority v Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky byly formulovány velmi obecně 
a komplexně a chybělo jim dostatečné zacílení na oblasti, které by reagovaly na hospodářský a společenský rozvoj 
České republiky. 

Priority uvedené v rámci dokumentu Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
jsou platné do roku 2030 s postupným plněním. V rámci definovaných 6 prioritních oblastí  

• konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech,  

• udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů,  

• prostředí pro kvalitní život,  

• sociální a kulturní výzvy,  

• zdravá populace,  
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• bezpečná společnost  

je 24 podoblastí s celkovým počtem 170 konkrétních cílů. Priority jsou stanoveny jako určitý konkrétní předmět 
státního a veřejného zájmu, který je celospolečensky uplatnitelný a žádoucí, pro jeho dosažení má Česká republika 
dostatečné materiální a personální podmínky, je v dlouhodobém horizontu řešitelný a je dosažitelný 
prostřednictvím aktivit výzkumu, vývoje a inovací. Smyslem formulace priorit je strategické orientování zejména 
aplikovaného, ale i části základního výzkumu do oblastí, které napomohou řešit zásadní současné a předvídatelné 
budoucí problémy a výzvy České republiky.  

 

10.5 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016–2020  

Vláda ČR svým usnesením č. 135 ze dne 17. února 2016 schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České 
republiky na léta 2016–2020. Gestorem dokumentu je místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. Hlavním 
cílem Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR je zajistit rozvoj všech složek výzkumu a vývoje v ČR a využít 
jejich provázanosti a synergií k podpoře ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje ČR. Oproti přecházejícímu 
dokumentu na léta 2009–2015 aktuální verze klade větší důraz na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby 
ekonomiky a státní správy. Určuje klíčové obory a výzkumná témata, na něž by se měl aplikovaný výzkum zaměřit. 
Navrhuje také změny v řízení a financování vědy tak, aby vznikalo více špičkových vědeckých výsledků 
a do výzkumu a vývoje se více zapojovaly podniky.  

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR je rozdělena do pěti strategických cílů – (1) vytvořit stabilní, 
efektivní, strategicky řízení a finančně udržitelný systém VaVaI, (2) vytvořit stabilní kvalitní sektor výzkumných 
organizací připravených a otevřených pro spolupráci a sdílení znalostí, (3) vytvořit systém vzájemně 
spolupracujících podniků, výzkumných organizací, veřejné správy a dalších aktérů přinášející nové zdroje 
a znalosti pro inovace, (4) zvýšit inovační výkonnost podniků v ČR posílením výzkumných aktivit a zaváděním 
nových technologií a postupů směřujících k zefektivnění podnikových procesů a (5) strategicky zacílit podporu 
aplikovaného výzkumu na aktuální a potenciální budoucí potřeby podniků a společnosti.  

Dokument hovoří o Operačním programu Praha – pól růstu ČR jako o součástí základního rámce pro podporu 
výzkumu, vývoje a inovací z evropských strukturálních a investičních fondů v letech 2015–2023. 

 

10.6 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České 
republiky 

Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zkráceně též Národní RIS3 strategie nebo Strategie 
inteligentní specializace ČR) byl přijat 8. prosince 2014 usnesením vlády č. 1028. Příprava a implementace 
dokumentu je jednou z nutných předběžných podmínek pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské 
unie pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v programovém období 2014–2020 v rámci operačních programů 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a Praha – pól růstu ČR, který je v gesci 
Magistrátu hl. m. Prahy. Národní RIS 3 strategie byla aktualizována usnesením vlády ČR č. 634 ze dne 11. července 
2016.  

Účelem Národní RIS3 strategie je efektivní zacílení finančních prostředků – evropských, národních, krajských 
i soukromých – na aktivity vedoucí k posílení výzkumné a inovační kapacity a do prioritně vytyčených oblastí 
s cílem plně využít znalostní potenciál na národní i krajské úrovni a v jejich kombinaci, a tak podpořit snižování 
nezaměstnanosti a posílit konkurenceschopnost ekonomiky. Tomu odpovídá i dlouhodobá strategická vize „Česko 
podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze.“ 

Návrhová část Národní RIS3 strategie se skládá ze šesti klíčových oblastí, v nichž Česká republika musí dosáhnout 
významných změn, aby se posílila znalostní náročnost ekonomiky a aby se usnadnilo rozvíjení vybraných domén 
specializace a jejich postupné profilování: 

• vyšší inovační výkonnost podniků, 

• zvýšení kvality veřejného výzkumu, 

• zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu, 

• lepší dostupnost lidských zdrojů v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj, 



109 

 

• rozvoj eGovernmentu a eBusinessu pro zvýšení konkurenceschopnosti, 

• posílení a lepší využití sociálního kapitálu a kreativity při řešení komplexních společenských výzev. 

Zodpovědnost za realizaci intervencí v rámci klíčových oblastí a z nich vyplývajících 13 strategických cílů mají 
zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda usnesením 
doporučuje Praze vycházet ze strategie a realizovat ji ve vazbě na Operační program Praha – pól růstu ČR, jehož je 
gestorem, a to v rámci klíčových oblastí týkajících se zvýšení inovační výkonnosti podniků, zvýšení kvality 
veřejného výzkumu a zlepšení dostupnosti lidských zdrojů v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj. 

 

10.7 Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016 

Strategický plán hl. m. Prahy je základním koncepčním dokumentem města, z něhož vycházejí další specificky 
zaměřené dokumenty. Aktualizace 2016 byla schválena 24. listopadu 2016 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy 
č. 21/7.  Vize Strategického plánu hl. m. Prahy, aktualizace 2016 je, že do roku 2030 Praha postaví svou budoucnost 
na kultuře, promyšleném rozvoji prostředí, společenské stabilitě a dobré správě. To vše jí má pomoci stát 
se preferovaným městem pro život i podnikání.  

Oblasti vědy, výzkumu a vývoje a inovací se věnuje strategický cíl 2.2 Podnikání a inovace zaměřený na využívání 
inovační politiky města jako nástroje ekonomického rozvoje, zlepšování podnikatelského prostředí a podporu 
podnikání. Toho má být dosaženo podporou spolupráce veřejného, podnikatelského a výzkumného sektoru, 
podporou vzniku a rozvoje inovačních podniků, předkládáním a podporou legislativních změn ve prospěch 
podnikatelského prostředí a koncepčním využíváním území a nemovitého majetku města pro podporu podnikání. 

V době zpracování této analýzy probíhá příprava programu realizace Strategického plánu hl. m. Prahy, aktualizace 
2016.  

 

10.8 Regionální inovační strategie hlavního města Prahy 

Dokument (zkráceně též „Pražská RIS3“ nebo „RIS HMP“) navazuje na předchozí Regionální inovační strategii 
pro Prahu (BRIS) z roku 200441 a vznikl při zohlednění metodických pokynů Evropské komise a Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy spojených se zpracováním Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní 
specializaci České republiky. Byl schválen 11. září 2014 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 41/2. 
Koncepčním rámcem pro pražskou RIS3 je Strategický plán hl. m. Prahy. 

Příprava pražské RIS3 byla jednou z nutných předběžných podmínek pro čerpání prostředků ze strukturálních 
fondů Evropské unie pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v programovém období 2014–2020 v rámci Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR, ale také v rámci rezortních operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání 
a Podnikání a inovace, které budou na území Prahy také intervenovat. 

Cílem pražské RIS 3 je rozvinout potenciál Prahy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a najít pražské samosprávě 
v tomto procesu vhodnou roli. Hlavní město Praha v návrhu svých cílů a opatření reflektuje nejen případné výslovně 
uvedené úkoly z nadřazených národních strategií a koncepcí, ale také svou pozici v systému veřejné správy, 
své zákonné kompetence a možnosti ovlivnit výzkumné a inovační prostředí na svém území. Vize pražské RIS3 zní 
„Praha – město, kde najdete partnera pro výzkum a inovace. Praha jako centrum výzkumu, vývoje a inovací 
přitahuje různorodé zájemce o spolupráci ve výzkumu a inovacích, protože nabízí desítky veřejných výzkumných 
organizací i podnikatelských subjektů, které jsou připraveny spolupracovat s domácími i zahraničními partnery 
na základním i aplikovaném výzkumu a vývoji. Jsou zde k dispozici špičkové týmy i infrastruktura ve vybraných 
oborech. Městská samospráva vytváří poptávku po nových řešeních svých potřeb a rozvíjí podpůrnou infrastrukturu 
pomáhající novým i zavedeným firmám s jejich inovačními aktivitami. To vše v atraktivním prostředí pro práci 
i osobní život s vysokou úrovní veřejných služeb.“ 

Dokument identifikuje odvětví pražské ekonomiky, která mají výzkumný potenciál a nadregionální význam 
a v nichž existuje nejpravděpodobnější potenciál pro růst a obecně dlouhodobé přínosy pro ekonomiku 
a konkurenceschopnost města, a to: 

                                                           
41 Vyhodnocení realizace Regionální inovační strategie pro Prahu z roku 2004 je součástí Regionální inovační strategie hlavního města Prahy. 

Orgány města však strategii z roku 2004 neschválily, pouze ji Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí. 
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• vybrané vědy o živé přírodě, jako jsou průmyslové a environmentální biotechnologie, biomedicínské 
technologie, diagnostika chorob, biologicky aktivní materiály, farmaceutický průmysl či chemie zaměřená 
na medicínské aplikace, 

• vybraná kreativní odvětví jako např. digitální média, mobilní aplikace a software, internetové služby, 
služby v oblasti vizualizace a designu, 

• vybrané nově vznikající technologie, zejména letecké a kosmické technologie, robotika, energetika 
a nízkouhlíkové technologie, průmyslové a zdravotnické využívání laserů, 

• služby pro podniky založené na znalostech, a to výzkumné poradenství a služby, informační služby, vysoce 
specializované IT služby, specializované podnikové poradenství, technologické služby, vysoce odborné 
vzdělávání, profesní trénink, mentoring, kouching, vyhledávání pracovníků pro vrcholové pozice.  

Strategie je formulována prostřednictvím čtyř klíčových oblastí změn zaměřených na: 

• rozvoj prostředí stimulujícího inovace a fungující partnerství s cíli zvýšit intenzitu spolupráce veřejného, 
soukromého a akademického sektoru, zapojit podniky do inovativních řešení pro veřejnou správu, 
dosáhnout zkvalitnění procesů ve veřejné správě v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, 

• snazší vznik a rozvoj znalostně intenzívních podniků s cíli usnadnění rozvoje nových inovativních malých 
a středních podniků zejména prostřednictvím finančních nástrojů, zlepšení dostupnosti a kvality služeb 
pro inovace a podnikání a kvalitnější zařízení inovační infrastruktury pro začínající inovativní malé 
a střední podniky, 

• intenzívnější práci s místními lidskými zdroji pro potřeby znalostní ekonomiky s cíli usnadnit rozvoj 
nadaných žáků na nižších stupních vzdělávání, usnadnit nadaným doktorandům a mladým vědcům získání 
zkušeností v počátcích kariéry a zvýšit podnikatelství absolventů terciárního vzdělávání, 

• zvýšení intenzity internacionalizace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací s cíli prezentovat potenciál Prahy 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v zahraničí, usnadnit příchod kvalifikovaných pracovníků 
a zaměstnavatelů do Prahy a jejich působení v ní a zvýšit četnost přeshraniční mobility kvalifikované 
pracovní síly k posílení výzkumných týmů. 

V době zpracování této analýzy byly vyhotoveny již dva akční plány pražské RIS3, a to na období 2015–2016 
a 2017–2018.  

 

Shrnutí 

• Základem pro regionální strategie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je několik celostátních  
dokumentů – Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020, Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012–2020, Národní inovační strategie České 
republiky, Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Národní politika 
výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020, Národní výzkumná a inovační strategie 
pro inteligentní specializaci České republiky. 

• Hlavní město Praha má pro potřeby svého dalšího rozvoje potřebné koncepční dokumenty, kterými jsou 
komplexně pojatý Strategický plán hl. m. Prahy a specificky zaměřená Regionální inovační strategie 
hlavního města Prahy. V současnosti je k dispozici aktualizované znění Strategického plánu hl. m. Prahy, 
schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy v listopadu 2016. 

• Regionální inovační strategie hlavního města Prahy je zaměřena na rozvinutí potenciálu Prahy v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací a nalezení vhodné role pražské samosprávy v tomto procesu. Dle vize pražské 
RIS3 má být Praha v roce 2020 městem, kde zájemci o spolupráci ve výzkumu a inovacích naleznou 
partnera pro výzkum a inovace. Regionální inovační strategie hl. m. Prahy byla schválena Zastupitelstvem 
HMP v září 2014. 

• Regionální inovační strategie hl. m. Prahy se soustřeďuje na čtyři klíčové změny, a to rozvoj prostředí 
stimulujícího inovace a fungující partnerství, snazší vznik a rozvoj znalostně intenzívních podniků, 
intenzivnější práci s místními lidskými zdroji pro potřeby znalostní ekonomiky, zvýšení intenzity 
internacionalizace v oblasti výzkumu a inovací.  
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11 Porovnání se zahraničními regiony 

Pro mezinárodní porovnání, které je o to důležitější, že v České republice není žádný další region 
s charakteristikami jako Praha, lze využít např. údaje Eurostatu. Ty umožňují, byť s několikaletým časovým 
odstupem, porovnat Prahu s regiony a městy některých evropských zemí. Na úrovni NUTS 2 jde o různorodé 
regiony, a to jak o městské regiony (Praha, Vídeň, Berlín), tak o výrazně monocentrické regiony zahrnující zázemí 
jádrových měst. Protože v případě druhého typu regionu zpravidla ekonomicky méně rozvinuté zázemí jádrových 
měst snižuje hodnotu sledovaných ukazatelů, je nutné na tuto skutečnost brát zřetel a k městským regionům 
NUTS 2 připočítat i jejich zázemí. V následující tabulce jsou proto uvedeny základní údaje o regionech NUTS 2 
a základní údaje o regionech NUTS 3, tj. ve většině případů o jádrových městech.  

Obrázek 43: Vybrané evropské regiony NUTS 2 a NUTS 3 

Zdroj: vlastní zpracování na mapovém podkladu Evropské komise
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Tabulka 67: Základní údaje o vybraných regionech NUTS 2 a NUTS 3 

Region 
Úroveň 
NUTS 

Rozloha 
km2 

Počet obyvatel v tisících 
v r. 2016 

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v r. 2015 
Čistý disponibilní příjem 

domácností v r. 2013 
přepočtený na 1 obyvatele 

celkem 
ekonomicky 

aktivní 
v PPS 

procento 
průměru EU 

pořadí 
v rámci 
NUTS 2  

pořadí 
v rámci 
NUTS 3 
(2014) 

v PPS 
pořadí 
v rámci 
NUTS 2 

Praha + Středočeský kraj (CZ) 2 11 512 2 594 1 348,0 37 171 129 - - 13 307 - 

Praha 2; 3 496 1 267 675 51 547 178 6 57 14 610 155 

Hovedstaden + Sjælland (DK) 2 9 782 2 617 1 432 40 377 140 - - 14 620 - 

Hovedstaden 2 2 559 1 789 1 019 47 381 164 12 - 14 861 149 

Byen København 3 179 753 . 52 123 180 - 54 . - 

Oberbayern (DE) 2 17 531 4 589 2 569 49 730 172 6 - 24 384 2 

München, Kreisfreie Stadt  3 311 1 450 . 68 003 235 - 20 . - 

Berlin + Brandenburg (DE) 2 30 546 6 005 3 187 30 917 107 - - 17 936 - 

Berlin 2; 3 892 3 520 1 882 34 614 120 53 232 18 100 61 

Közép-Magyarország (HU) 2 6 915 2 994 1462 30 487 105 86 - 9 057 253 

Budapest 3 525,1 1 759 . 40 417 140 - 119 . - 

Randstad Holland (NL) 2 8 958 7 681 4 108 41 959 145 - - 14 935 - 

Utrecht  2; 3 1 449 1 274 696 43 470 150 18 89 16 291 116 

Wien + Niederösterreich (AT) 2 19 601 3 490 1 779 38 227 132 - - 20 989 - 

Wien 2; 3 415 1 837 934 45 182 156 17 79 20 496 28 

Mazowieckie (PL) 2 35 558 5 323 2 592 30 085 104 78 - 13 135 187 

Miasto Warszawa  3 517 1 740 . 54 930 190 - 40 . - 

Bratislavský kraj + Záp. Slovensko (SK) 2 17 045 2 465 1 305 29 265 101 - - 12 607 - 

Bratislavský kraj 2; 3 2 053 633 351 54 745 189 5 49 17 348 86 

Stockholm (SE) 2; 3 6 779 2 231 1 281 50 678 175 10 58 19 825 41 

Zdroj: Eurostat 

Poznámka: Randstad Holland tvoří regiony NUTS 2 Utrecht, Noord-Holland a Zuid-Holland. V tabulkách této kapitoly jsou pro porovnání uvedeny i hodnoty za jednotlivé regiony, kde jsou data dostupná, 
avšak v textu je pozornost věnována pouze dvojicím/skupinám regionů, jak jsou uvedeny v této tabulce. Údaje o hrubém domácím produktu regionů Mazowieckie a Oberbayern, resp. Mnichova a Varšavy 
jsou za rok 2014.   
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Výše uvedené tvrzení lze doložit údaji o regionálním hrubém domácím produktu v paritě kupní síly přepočteném 
na obyvatele na úrovni regionů NUTS 2 a NUTS 3. Zatímco mezi regiony úrovně NUTS 2 (celkem 277 regionů) 
v roce 2015 zaujímala Praha v rámci Evropské unie 6. místo, na úrovni regionů NUTS 3 (celkem 1 342 regionů) 
v roce 2014 jí patřilo až 57. místo, tj. umísťuje se na úrovni měst regionálního významu, jako jsou Norimberk, 
Augsburg, Würzburg či Linz-Wels. Mezi regiony NUTS 3 nových členských zemí se v roce 2011 umístila na 3. místě 
(po Bratislavském kraji a Varšavě). 

Údaje o čistém disponibilním příjmu domácností v paritě kupní síly přepočteném na jednoho obyvatele jsou 
dostupné za úroveň regionů NUTS 2. Svědčí v neprospěch Prahy (vč. Středočeského kraje), neboť v roce 2013 
v tomto ukazateli se mezi vybranými regiony nových členských zemí Praha (vč. Středočeského kraje) umístila 
na 2. místě za Bratislavským krajem (vč. Západního Slovenska). Hodnota čistého disponibilního příjmu 
domácností v paritě kupní síly přepočteného na jednoho obyvatele v Praze (vč. Středočeského kraje) v roce 2013 
dosahovala tří čtvrtin hodnoty Berlína (vč. Braniborska) a tří pětin hodnoty Vídně (vč. Dolních Rakous). 

Níže uvedené grafy v případě Prahy (a Středočeského kraje) ukazují nižší dynamiku vývoje hrubého domácího 
produktu a čistého disponibilního příjmu domácností vyjádřených v paritě kupní síly a přepočtených na jednoho 
obyvatele ve srovnání s Bratislavským krajem (a Západním Slovenskem) a Varšavou (vč. regionu Mazowieckie) 
a postupnou ztrátu čelného postavení Prahy v uvedených ukazatelích mezi novými členskými zeměmi Evropské 
unie po roce 2008. 

Obrázek 44: Vývoj hrubého domácího produktu v paritě kupní síly na 1 obyvatele ve vybraných regionech 

NUTS 3 nových členských zemí EU v letech 2000–2015 

 

Zdroj: Eurostat 
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Obrázek 45: Vývoj hrubého domácího produktu v paritě kupní síly na 1 obyvatele ve vybraných 

středoevropských regionech NUTS 3 v letech 2000–2015 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní propočty 

Obrázek 46: Vývoj čistých disponibilních příjmů domácností v paritě kupní síly přepočtených 

na 1 obyvatele ve vybraných regionech a skupinách regionů NUTS 2 nových členských zemí EU v letech 

2003–2013 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní propočty 

Specifické údaje o výzkumu a vývoji za regiony úrovně NUTS 3 Eurostat nenabízí, proto můžeme srovnávat pouze 
regiony na úrovni NUTS 2. Lidské zdroje jsou klíčovou složkou výzkumu a vývoje. Z následující tabulky je patrné, 
že zatímco v zaměstnanosti v high-tech průmyslu Praha (vč. Středočeského kraje) za vyspělými regiony starých 
členských zemí i za regiony nových členských zemí zaostává, v medium high-tech průmyslu, znalostně náročných 
high-tech službách a znalostně náročných tržních službách je na obdobné či vyšší úrovni. V případě znalostně 
náročných high-tech služeb se Praha (vč. Středočeského kraje) mezi sledovanými regiony v roce 2016 umístila 
na 2. místě (po Stockholmu).  
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Uvedené údaje potvrzují vysoké zastoupení služeb v ekonomice města, neboť v případě znalostně náročných 
high-tech služeb atržních znalostně náročných služeb se Praha (vč. Středočeského kraje) umístila na prvním 
místě mezi vybranými regiony nových členských zemí. Významné zastoupení průmyslu ve Středočeském kraji 
dokládá skutečnost, že Praha a  Středočeský kraj dohromady vykázaly v roce 2016 mezi sledovanými regiony třetí 
nejvyšší hodnotu zaměstnanosti v medium high-tech průmyslu (po regionu Oberbayern a Bratislavském kraji 
se Západním Slovenskem).  

Tabulka 68: Zaměstnanost v technologicky a znalostně náročných sektorech ekonomiky ve vybraných 

regionech a skupinách regionů NUTS 2 v roce 2016 

Region NUTS 2 

Podíl na celkové zaměstnanosti (v %) 

high-tech 
průmysl 

medium 
high-tech 
průmysl 

znalostně 
náročné high-

tech služby 

znalostně 
náročné tržní 
služby (vyjma 

finančního 
zprostředko-
vání a high-
tech služeb) 

ostatní 
znalostně 
náročné 
služby 

Praha + Středočeský kraj (CZ) 1,3 6,5 6,1 8,8 24,4 

Praha 1,2 2,1 8,8 11,1 26,8 

Hovedstaden + Sjælland (DK) 2,8 2,0 5,6 8,1 37,8 

Hovedstaden 2,9 1,8 6,6 9,1 38,2 

Oberbayern (DE) 2,8 9,9 4,6 8,4 27,6 

Berlin + Brandenburg (DE) 1,4 3,0 4,1 7,9 34,7 

Berlin 1,6 2,6 5,7 10,1 35,7 

Közép-Magyarország (HU) 2,9 3,8 5,8 8,8 24,5 

Randstad Holland (NL) 0,4 1,5 4,5 11,0 31,4 

Utrecht 0,3 1,3 5,3 10,9 31,9 

Wien + Niederösterreich (AT) 0,9 3,3 4,8 7,1 29,2 

Wien 0,9 1,9 5,7 8,8 31,0 

Mazowieckie (PL) 1,2 2,5 4,4 7,0 24,5 

Bratislavský kraj + Západné 
Slovensko (SK) 

1,7 11,2 3,3 4,9 22,6 

Bratislavský kraj  0,7 7,7 8,4 8,0 25,7 

Stockholm (SE) 1,0 1,5 7,2 17,0 34,8 

Zdroj: Eurostat 

Následující tabulka obsahuje regionální údaje o lidských zdrojích ve vědě a technologiích (angl. zkratka HRST, 
human resources in science and technology), které se vzájemně překrývají. Skupina lidských zdrojů ve vědě 
a technologiích podle vzdělání (angl. zkratka HRSTE) zahrnuje osoby starší 15 let s terciárním vzděláním 
bez ohledu na obor studia. Podíl těchto osob se ve sledovaných regionech se v roce 2016 pohyboval mezi 
35 a 50 %. Praha (vč. Středočeského kraje) se umístila na 8. místě (za regiony Mazowieckie a Közép-
Magyarország).  

Statistika lidských zdrojů ve vědě a technologiích podle zaměstnání (angl. zkratka HRSTO) zahrnuje zaměstnané 
osoby, které vykonávají pracovní činnost ve vědeckých či technických zaměstnáních, která jsou zdrojem jejich 
příjmů42. V Praze (vč. Středočeského kraje) činil v roce 2016 podíl této skupiny 41 %, v tomto ukazateli Praha 
zaujímala 6. příčku a předčila sledované regiony z nových členských zemí a Vídeň vč. Dolních Rakous. 

                                                           
42 Z osob zaměstnaných ve vědě a technologiích se vyčleňuje velmi úzká skupina osob označovaných jako „vědci a inženýři“ (S & E, scientists 
and engineers). Jde o vědce a odborníky zaměstnané ve fyzikálních, matematických a technických a v biologických, lékařských a příbuzných 
oborech.  
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Skupina jádra lidských zdrojů ve vědě a technologiích (angl. zkratka HRSTC) zahrnuje osoby s terciárním 
vzděláním, které pracují ve vědeckých a technických povoláních. Tato skupina se považuje za nejcennější, 
na vědecko-technologickém rozvoji se podílí nejaktivněji43. V této skupině ze sledovaných regionů se Praha 
vč. Středočeského kraje umístila rovněž na 6. příčce, přičemž byla překonána regiony Mazowieckie  
a Közép-Magyarország. 

Tabulka 69: Lidské zdroje ve vědě a technologiích ve vybraných regionech a skupinách regionů NUTS 2 

v roce 2016 

Region NUTS 2 

HRST HRSTE HRSTO HRSTC 

tis. osob 
podíl 

EAO (%) 
tis. osob 

podíl 
EAO (%) 

tis. osob 
podíl 

EAO (%) 
tis. osob 

podíl 
EAO (%) 

Praha + Středočeský 
kraj (CZ) 

746 50,3 544 36,2 525 41,0 323 27,2 

Praha 466 58,5 363 43,3 324 47,9 221 32,7 

Hovedstaden + 
Sjælland (DK) 

886 54,7 675 40,4 632 44,9 421 30,6 

Hovedstaden  679 58,5 531 44,0 486 47,7 338 33,2 

Oberbayern (DE) 1 584 54,4 1 134 36,9 1 141 44,4 691 26,9 

Berlin + Brandenburg 
(DE) 

1 977 52,8 1 423 35,6 1 339 42,8 785 25,8 

Berlin  1 270 57,3 938 39,7 880 46,8 548 29,1 

Közép-Magyarország 
(HU) 

851 48,5 685 37,1 574 39,3 408 27,9 

Randstad Holland (NL) 2 510 54,0 1 910 39,5 1 757 42,9 1 157 28,4 

Utrecht  457 58,1 362 44,4 321 46,1 226 32,5 

Wien + Nieder-
österreich (AT) 

1 084 52,2 835 38,4 661 37,5 413 23,8 

Wien  624 55,9 497 42,3 378 40,5 251 26,9 

Mazowieckie (PL) 1 495 50,3 1 274 41,8 955 36,8 734 28,3 

Bratislavský kraj + Záp. 
Slovensko (SK) 

580 39,9 422 28,0 361 29,8 203 18,1 

Bratislavský kraj 219 54,0 170 39,9 141 40,2 92 26,0 

Stockholm (SE) 925 64,2 716 48,0 657 51,3 449 35,0 

Zdroj: Eurostat 

Poznámka: EAO – ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Souhrnná kategorie, tzv. celková národní zásoba lidských zdrojů ve vědě a technologiích (angl. zkratka HRST), 
není součtem výše uvedených skupin, ale počítá se jako součet jádra zásoby lidských zdrojů ve vědě 
a technologiích, dále osob s terciárním vzděláním, které nepracují ve vědeckých a technických povoláních, a osob 
v těchto povoláních bez ukončeného terciárního vzdělání. V této skupině ve sledovaných regionech Praha 
(vč. Středočeského kraje) v roce 2016 obsadila 8. místo a vykázala (spolu s regionem Mazowieckie) nejvyšší 
hodnotu (50,3 %) ze sledovaných regionů nových členských zemí. To mj. potvrzuje relativně dobré vybavení 
Prahy a Středočeského kraje z hlediska kvantity lidských zdrojů. Nedostatky je tedy nutné hledat 
např. v produktivitě práce nebo objemu finančních zdrojů, které mají pražští (a středočeští) pracovníci 
k dispozici. 

                                                           
43 Velikost skupiny jádra lidských zdrojů (HRSTC) v Praze odpovídá počtu příslušníků třídy specialistů dle klasifikace CZ-ISCO. 
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Tabulka 70: Zaměstnanci výzkumu a vývoje ve vybraných regionech a skupinách regionů NUTS 2 v roce 

2014 podle sektorů 

Region NUTS 2 

Zaměstnanci VaV Podíl sektorů v % 

FTE 
podíl FTE 

na EAO (%) 
podnikatel-

ský 
vládní 

vysoko- 

školský 
neziskový 

Praha + Středočeský kraj (CZ) 28 924 3,00 45,4 32,8 21,3 0,5 

Praha 23 344 3,51 37,9 36,1 25,4 0,6 

Hovedstaden + Sjælland (DK) 38 029 3,49 61,5 2,8 35,0 0,7 

Hovedstaden 35 442 3,70 62,6 2,4 34,2 0,8 

Oberbayern (DE) 66 974 2,75 69,9 16,1 14,1 . 

Berlin + Brandenburg (DE) 39 820 1,49 36,4 38,1 25,5 . 

Berlin 30 723 1,72 37,1 36,5 26,4 . 

Közép-Magyarország (HU) 24 162 1,73 62,1 22,4 15,5 . 

Randstad Holland (NL) 60 947 1,50 54,5 . . . 

Utrecht 11 491 1,68 45,0 . . . 

Wien + Niederösterreich (AT) 26 304 1,97 57,1 6,7 34,8 1,4 

Wien 20 456 2,33 49,6 7,6 41,9 0,9 

Mazowieckie (PL) 32 547 1,15 35,8 38,5 24,4 . 

Bratislavský kraj + Západné 
Slovensko (SK) 

11 952 1,81 21,9 28,3 49,7 0,1 

Bratislavský kraj 8 237 2,45 13,6 33,7 52,6 0,1 

Stockholm (SE) 24 664 2,03 72,6 4,9 22,5 . 

Zdroj: Eurostat 

Poznámka: V případě regionu Oberbayern, Berlína (a Braniborska), Vídně (a Dolních Rakous) a Stockholmu údaje za rok 2013. 

Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje je do jisté míry blízká struktuře výdajů na výzkum a vývoj, a to více 
v regionech starých členských zemí, méně v regionech z nových členských zemí. Největší odchylku vykazují 
Bratislavský kraj se Západním Slovenskem a region Közép-Magyarország. Čím více se struktura liší, tím větší je 
rozdíl ve výši  prostředků připadajících na jednoho zaměstnance. Například zaměstnanci ve vysokoškolském 
sektoru v Bratislavském kraji (a na Západním Slovensku) v roce 2014 představovali téměř 50% podíl na celkovém 
počtu zaměstnanců výzkumu a vývoje, avšak výdaje realizované ve vysokoškolském sektoru představovaly 29 % 
výdajů na výzkum a vývoj.  

Tabulka 71: Výdaje na výzkum a vývoj ve vybraných regionech a skupinách regionů NUTS 2 v roce 2014 

podle sektorů 

Region NUTS 2 

Výdaje VaV Podíl sektorů v % 

mil. EUR 
podíl 

na regionál. 
HDP (%) 

podnikatel-
ský 

vládní 
vysoko- 

školský 
neziskový 

Praha + Středočeský kraj 
(CZ) 

1 429 2,53 48,6 33,6 17,4 0,4 

Praha 1 076 2,81 37,1 40,8 21,6 0,5 

Hovedstaden + Sjælland 
(DK) 

5 169 3,90 66,8 2,1 30,4 0,6 

Hovedstaden 4 880 4,60 68,1 2,0 29,2 0,6 

Oberbayern (DE) 9 802 4,39 75,8 12,7 11,5 0,0 

Berlin + Brandenburg (DE) 4 941 2,85 39,5 37,0 23,5 0,0 

Berlin  4 008 3,55 42,0 34,5 23,5 0,0 
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Region NUTS 2 

Výdaje VaV Podíl sektorů v % 

mil. EUR 
podíl 

na regionál. 
HDP (%) 

podnikatel-
ský 

vládní 
vysoko- 

školský 
neziskový 

Közép-Magyarország (HU) 909 1,85 74,2 16,0 9,7 0,0 

Randstad Holland (NL) 6 649 1,98 . . . . 

Utrecht 1 335 2,29 . . . . 

Wien + Niederösterreich 
(AT) 

3 749 2,80 57,8 7,1 34,1 1,0 

Wien 2 939 3,54 50,7 7,6 41,1 0,7 

Mazowieckie (PL) 1 550 1,69 47,8 35,0 16,9 0,2 

Bratislavský kraj + Západné 
Slovensko (SK) 

469 0,98 38,4 34,8 26,3 0,6 

Bratislavský kraj 311 1,37 31,9 42,0 26,1 0,1 

Stockholm (SE) 5 244 3,83 73,5 3,9 22,6 0,0 

Zdroj: Eurostat 

Poznámka: V případě regionu Oberbayern, Berlína (a Braniborska), Vídně (a Dolních Rakous) a Stockholmu údaje za rok 2013. 

Podíl zaměstnanců výzkumu a vývoje na ekonomicky aktivním obyvatelstvu byl v roce 2014 ve sledovaných 
regionech nejvyšší v dánských regionech Hovedstaden a Sjælland a následně v Praze vč. Středočeského kraje. 
Vysoké hodnoty, dokládající velké soustředění výzkumu a vývoje, vykázaly také regiony Oberbayern 
a Stockholm..  

Výdaje na výzkum a vývoj se ve sledovaných regionech výrazně liší, vyspělé regiony se silnou podnikatelskou 
základnou v roce 2014 vykázaly téměř 75% podíl podnikatelské sféry na výdajích na výzkum a vývoj. V řadě 
regionů starých členských zemí hraje důležitou roli i vysokoškolský výzkum; nejvyšší zastoupení vysokoškolského 
sektoru na výdajích na výzkum a vývoj vykázala Vídeň (vč. Dolních Rakous; 34,1 %) následovaná dánským 
regionem Hovedstaden (vč. Sjællandu; 30,4 %). Naopak regiony nových členských zemí, přičemž jde o regiony, 
v nichž se soustřeďují vládní instituce a vysoké školy, vykázaly vysoké hodnoty zastoupení vládního sektoru 
(max. Berlín vč. Braniborska s 37 % následovaný regionem Mazowieckie a Bratislavským krajem vč. Západního 
Slovenska).  

Podíl výdajů na výzkum a vývoj na regionálním hrubém domácím produktu je nejvyšší v regionech Oberbayern 
a Hovedstaden (vč. regionu Sjælland), a to skoro dvojnásobně oproti pražské úrovni. Podíl přesahující 
3 % vykázal v roce 2013 také region Stockholm. Z vybraných regionů nových členských zemí vykázala nejvyšší 
hodnotu Praha vč. Středočeského kraje (2,53 % v roce 2014)44.  

Získané údaje umožňují přepočet výdajů na výzkum a vývoj na jednoho obyvatele, resp. ekonomicky aktivní 
osobu a zaměstnance výzkumu a vývoje. Při použití údajů v eurech Praha zaostává za všemi regiony starých 
členských zemí Evropské unie. Avšak při zohlednění parity kupní síly prvními dvěma ukazateli se Praha 
překonává hodnoty Berlína (vč. Braniborska) a nizozemského Randstadu. Vybrané regiony nových členských zemí 
však Praha překonává 1,5 až 3násobně.  

V případě přepočtu výdajů na zaměstnance výzkumu a vývoje je zřetelný odstup mezi regiony starých a nových 
členských zemí, a to i při zohlednění kupní síly. Prahu překonává region Mazowieckie. V porovnání s Berlínem 
(vč. Braniborska), regionem Oberbayern či Vídní (vč. Dolních Rakous) jsou hodnoty Prahy cca třetinové 
(při porovnání v eurech), resp. cca 60% (při porovnání parity kupní síly). 

                                                           
44 Ze všech regionů nových členských zemí Evropské unie vykázal nejvyšší podíl výdajů na výzkum a vývoj na regionálním HDP region Zahodna 
Slovenija (2,7 % v roce 2014). V tomto případě by se Praha vč. Středočeského kraje umístila na 2. místě. 
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Tabulka 72: Výdaje na výzkum a vývoj ve vybraných regionech NUTS 2 v roce 2014 přepočtené na vybrané 

skupiny osob 

Region NUTS 2 
GERD/ 
obyv. 
v EUR 

GERD/ 
obyv. v PPS 

GERD/ EAO 
v EUR 

GERD/ EAO 
v PPS 

GERD/ 
zaměstn. 

VaV v EUR 

GERD/ 
zaměstn. 

VaV v PPS 

Praha + Středočeský kraj (CZ) 561 886 1 075 1 696 49 391 77 962 

Praha 865,7 1 366,5 1 623,6 2 562,7 46 105 72 774 

Hovedstaden + Sjælland (DK) 2 014 1 493 3 794 2 812 135 925 100 753 

Hovedstaden 2 789,8 2 067,9 5 095,0 3 776,6 137 703 102 071 

Oberbayern (DE) 2 219,7 2 107,6 4 038,2 3 834,2 146 349 138 957 

Berlin + Brandenburg (DE) 848 805 1 605 1 524 124 082 117 814 

Berlin 1 187,5 1 127,5 2 244,5 2 131,1 130 454 123 865 

Közép-Magyarország (HU) 307 541,3 651,2 1 149 37 641 66 438 

Randstad Holland (NL) 878 802 1 639 1 497 109 090 99 672 

Utrecht  1 064,9 973,0 1 953,6 1 784,9 116 184 106 152 

Wien + Niederösterreich (AT) 1 116 1 025 2 209 2 030 142 508 130 970 

Wien  1 687,7 1 551,0 3 353,9 3 082,4 143 659 132 028 

Mazowieckie (PL) 292,9 509,4 550,6 957,6 47 635 82 842 

Bratislavský kraj + Záp. 
Slovensko (SK) 

191 288 367 555 39 199 59 251 

Bratislavský kraj  503,2 760,6 926,9 1 401,0 37 777 57 099 

Stockholm (SE) 2 465,6 1 807 4 309,2 3 157,7 212 629 155 813 

Zdroj: Eurostat, vlastní propočty 

Poznámka: Určitý vliv na zvolené propočty může mít i zvolená metodika. Výsledky se váží v řadě případů na obyvatele 
(či ekonomicky aktivního obyvatele) uvedených regionů. Výsledek může ovlivnit i započítávání zahraničních pracovníků (byť někdy 
i omezené). Vzhledem ke zvoleným jednotkám a snaze o jejich maximální integritu však základní relace nejsou výrazně ovlivněny. 
Údaje za regiony Oberbayern, Berlín (vč. Braniborska), Vídeň (vč. Horních Rakous) a Stockholm za rok 2013. 

Rozsah finančních prostředků, kterými disponují regiony nových členských zemí, je zřetelně nižší oproti starým 
členským zemím, což potvrzuje tvrzení v úvodní části této kapitoly, že finance jsou slabinou výzkumu a vývoje 
těchto regionů. Jako řešení se nabízí usilovat o větší zapojení soukromého sektoru do financování výzkumu 
a vývoje v souladu se strategií Evropa 2020.   

Často prezentovaným ukazatelem je patentová aktivita. Eurostat sleduje jako ukazatel počet přihlášek 
u Evropského patentového úřadu (EPO) podle roku priority, a to včetně podskupin pro high-tech, informační 
a komunikační technologie a biotechnologie. Aktuální dostupné údaje jsou z roku 2011 v členění po regionech 
úrovně NUTS 3, která více respektuje městské hranice. Pro rok 2012 Eurostat zveřejnil údaje předběžné. 
Patentová aktivita ve vybraných regionech nových členských zemí je řádově nižší než v regionech starých 
členských zemí. Problémy s patentovou aktivitou známé z České republiky, které mj. souvisí s finanční náročností 
patentové ochrany, jsou zřejmě obdobné i v ostatních nových členských zemích. V přepočtu patentových 
přihlášek na milion obyvatel se Praha z vybraných regionů nových členských zemí umístila v roce 2012 
na 3. místě (po Budapešti a Varšavě),  totéž platí i v případě high-tech patentů. U patentů v informačních 
a komunikačních technologiích se Praha umístila na 2. místě (po Budapešti). 
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Tabulka 73: Patentové přihlášky u Evropského patentového úřadu ve vybraných regionech NUTS 3 v letech 

2011 a 2012 přepočtené na milion obyvatel 

Region NUTS 3 

2011 2012 

patenty na 
mil. obyv. 

high-tech 
patenty na 
mil. obyv. 

ICT patenty 
na mil. 
obyv. 

patenty na 
mil. obyv. 

high-tech 
patenty na 
mil. obyv. 

ICT patenty 
na mil. 
obyv. 

Praha (CZ) 33,9 4,4 8,5 30,5 4,2 8,3 

Byen København (DK) 222,8 60,2 55,8 161,8 33,4 38,1 

München, Kreisfreie Stadt 
(DE) 

609,2 173,3 242,7 515,7 147,3 195,3 

Berlin (DE) 198,1 47,4 64,4 164,3 41,2 56,6 

Budapest (HU) 57,6 18,6 21,4 44,9 14,3 17,8 

Utrecht (NL) 102,0 19,0 19,4 105,0 9,2 17,2 

Wien (AT) 154,4 32,9 49,0 129,9 25,1 40,0 

Miasto Warszawa (PL) 29,2 11,4 12,3 36,4 5,4 7,3 

Bratislavský kraj (SK) 32,1 3,3 13,5 9,5 3,2 3,3 

Stockholm (SE) 457,5 154,0 206,2 396,8 142,0 179,6 

Zdroj: Eurostat 

Shrnutí 

• Porovnání potvrzují přední místo Prahy vč. jejího zázemí mezi regiony nových členských zemí Evropské 
unie podle většiny ukazatelů. V ostatních případech jsou údaje za nové členské regiony obdobné. 
Zejména v charakteristikách lidských zdrojů se Praha přibližuje hodnotám Berlína a Vídně.  

• Výraznými konkurenty Prahy z regionů nových zemí Evropské unie jsou Budapešť a Varšava, které ji 
v řadě charakteristik lidských zdrojů překonávají. V tomto případě je nutné mít na zřeteli i nižší 
populační velikost Prahy (1,3 mil. obyvatel v roce 2016) v porovnání s Budapeští (1,8 mil. obyv. v roce 
2016) a Varšavou (1,7 mil. obyv. v roce 2016). 

• V případě finančních zdrojů je zřetelné zaostávání nových členských zemí Evropské unie. Praha však 
z vybraných regionů nových členských zemí vykázala nejvyšší hodnoty ve financování výzkumu a vývoje 
vztažené k hrubému domácímu produktu i počtu obyvatel a ekonomicky aktivních osob. 
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Použité zkratky 

AMU  Akademie múzických umění v Praze  

AV ČR  Akademie věd České republiky 

AVU  Akademie výtvarných umění v Praze 

BIC  Business Innovation Centre 

BIOCEV  Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci 

CIS  inovační šetření společenství (z anglického Community Innovation Survey) 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČVUT  České vysoké učení technické v Praze 

ČZU  Česká zemědělská univerzita v Praze 

EAO  ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

ELI  Extreme Light Infrastructure 

EPO  Evropský patentový úřad (z anglického European Patent Office) 

ERDF  Evropský fond regionálního rozvoje (z anglického European Regional Development Fund) 

ESA  Evropská kosmická agentura (z anglického European Space Agency) 

ESA BIC  inkubátor Evropské kosmické agentury (z anglického European Space Agency – Business 
Incubation Centres) 

EU  Evropská unie 

FTE  ekvivalent plného pracovního úvazku (z anglického Full Time Equivalent) 

GBAORD  státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (z anglického Government Budget 
Appropriations or Outlays for Research and Development) 

GERD  hrubé výdaje na výzkum a vývoj (z anglického Gross Expenditure on Research and Development) 

HDP  hrubý domácí produkt 

HILASE  Nové lasery pro průmysl a výzkum 

HMP  Hlavní město Praha 

HRST  lidské zdroje ve vědě a technologii 

HRSTC  lidské zdroje ve vědě a technologii – jádro 

HRSTE  lidské zdroje ve vědě a technologii – podle vzdělání 

HRSTO  lidské zdroje ve vědě a technologii – podle zaměstnání 

ICT  informační a komunikační technologie 

IPC  Mezinárodní patentové třídění (z anglického International Patent Classification) 

IPR Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

ISCO  klasifikace zaměstnání (z anglického International Standard Classification of Occupations) 

KZAM  klasifikace zaměstnání 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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NACE  klasifikace ekonomických činností (z francouzského Nomenclature statistique des activités 
économiques dans la Communauté européenne) 

NÚDZ  Národní ústav duševního zdraví 

NUTS  Nomenklatura územních statistických jednotek (z francouzského Nomenclature des unites 
territoriales statistiques) 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (z anglického Organization for Economic 
Cooperation and Development) 

OPPA  Operační program Praha – Adaptabilita  

OPPI  Operační program Podnikání a inovace 

OPPK  Operační program Praha – Konkurenceschopnost 

OPPP  Operační program Průmysl a podnikání 

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

OP VVV  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP PPR  Operační program Praha – pól růstu ČR 

OR  Obchodní rejstřík 

PAČR  Policejní akademie České republiky v Praze 

PPS  standard kupní síly (z anglického Purchasing Power Standard) 

RES  Registr ekonomických subjektů 

RIV  Rejstřík informací o výsledcích 

SUSEN  Udržitelná energetika (z anglického Sustainable Energy) 

SVŠ  soukromá vysoká škola 

SVTP  Společnost vědeckotechnických parků ČR 

TA ČR  Technologická agentura České republiky 

TIC  technologické inovační centrum 

TP ČR  Technologický profil České republiky 

ÚEM AV ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 

UK  Univerzita Karlova v Praze 

VaV  výzkum a vývoj 

VÚMOP  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

VŠ  vysoká škola 

VŠE  Vysoká škola ekonomická v Praze 

VŠCHT   Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

VŠPS  výběrové šetření pracovních sil 

VŠUP   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

VVŠ  veřejná vysoká škola 

VZLÚ  Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. 

ŽZ  živnostenský zákon  
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Příloha č. 1 – Veřejné výzkumné instituce v Praze 

Veřejná výzkumná instituce Adresa 

Počet 
zaměstnanců 

v r. 2015 
(FTE) 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Praha 1, Letenská 123/4 105,7 

Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. Praha 5, U dvou srpů 2024/2 15,0 

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha 1, Na Florenci 1420/3 62,0 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Praha 1, Jilská 361/1 157,0 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Praha 8, Na Slovance 1999/2 950,0 

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha 4, Vídeňská 1083 308,0 

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Praha 4, Boční II 1401/1a 94,9 

Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha – Lysolaje, Rozvojová 269 67,0 

Historický ústav AV ČR, v. v. i. Praha 9, Prosecká 809/76 71,0 

Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha 1, Národní 1009/3 80,3 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 8, Gabčíkova 2362/10 45,0 

Matematický ústav AV ČR, v. v. i. Praha 1, Žitná 609/25 77,1 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha 4, Vídeňská 1083 474,7 

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Praha 1, Politických vězňů 936/7 76,0 

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 
Praha 8, Pod vodárenskou věží 
1143/4 

24,5 

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Praha 1, Valentinská 91/1 28,0 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha 1, Jilská 361/1 90,1 

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Praha 4, Bartoškova 1450/28 106,0 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Praha 1, Národní 1009/3 284,7 

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Praha 1, Husova 352/4 50,1 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Praha – Lysolaje, Rozvojová 263 203,7 

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Praha 4, Vídeňská 1083 225,0 

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Praha 8, Chaberská 1014/57 86,7 

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 
v. v. i. 

Praha 8, Dolejškova 2155/3 180,0 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Praha 4, Boční II 1401/1a 79,6 

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Praha 8, Za Slovankou 1782/3 177,0 

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Praha – Lysolaje, Rozvojová 135/1 152,9 

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 
Praha 8, Pod vodárenskou věží 
271/2 

61,7 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 
Praha 6, Heyrovského náměstí 
1888/2 

259,0 

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Praha 1, Nerudova 257/3 35,0 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Praha 4, Vídeňská 1083 401,5 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 
Praha 6, Flemingovo náměstí 
542/2 

492,9 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha 1, Na Florenci 1420/3 80,6 

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Praha 6, Pod Paťankou 30/5 40,0 

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Praha 1, Letenská 123/4 117,5 
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Veřejná výzkumná instituce Adresa 

Počet 
zaměstnanců 

v r. 2015 
(FTE) 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Praha 1, Vlašská 355/9 55,0 

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Praha 1, Národní 117/18 34,3 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Praha 8, V Holešovičkách 94/41 85,8 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. 
v. i. 

Praha 9, Prosecká 809/76 105,0 

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. 
i. 

Praha 8, Pod vodárenskou věží 
1143/4 

138,0 

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Praha 8, Dolejškova 1402/5 176,8 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Praha 1, Jeruzalémská 1283/9 41,0 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Praha – Zbraslav, Žabovřeská 250 117,0 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. Praha 15, Radiová 1285/7 57,0 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Praha 2, Palackého náměstí 375/4 42,0 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha 6, Drnovská 507/73 274,0 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 
v. v. i. 

Praha 6, Podbabská 2582/30 210,0 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. Praha 6, Drnovská 507/73 47,0 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha 22, Přátelství 815/109 188,0 

Zdroj: Registr veřejných výzkumných institucí MŠMT, výroční zprávy o činnosti a hospodaření pracovišť Akademie věd ČR a ostatních 
veřejných výzkumných institucí 
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Příloha 2 – Seznam pražských organizací s NACE 72 jako hlavní činností a 10 a více zaměstnanci 

k prosinci 2017 

Organizace Adresa 
Velikostní 

skupina 

Accord Research, s.r.o. Praha 6, Evropská 2690/17 25–49 

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky Praha 10, Ruská 2412/85 50–99 

Algamo s.r.o. Praha 4, Antala Staška 510/38 10–19 

Amgen s.r.o. Praha 1 Klimentská 1216/46 50–99 

APIGENEX s.r.o. Praha 9, Poděbradská 186/56 50–99 

ASIX s.r.o. Praha 5, Staropramenná 397/4 10–19 

AUSTIS výroba s.r.o. Praha-Slivenec, K Austisu 680 25–49 

Bioinova, s.r.o. Praha 4, Vídeňská 1083 10–19 

CCBR Czech Prague s. r. o. Praha 3, Vinohradská 1597/174 20–24 

Česká akademie zemědělských věd Praha 1, Těšnov 65/17 10–19 

Česká geologická slu×ba Praha 1, Klárov 131/3 250–499 

e4t electronics for transportation s.r.o. Praha 4, Novodvorská 994/138 250–499 

Honeywell, spol. s r.o. Praha 11, V Parku 2326/18 2500–2999 

Hvězdárna a planetárium hlavního místa Prahy Praha 7, Královská obora 233 100–199 

CHILTERN INTERNATIONAL, s.r.o. Praha 4, Pod Višňovkou 1661/31 50–99 

Icon Clinical Research s.r.o. Praha 11, V Parku 2335/20 100–199 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 5, Náměstí 14. října 801/12 25–49 

Institute of Applied Biotechnologies a.s. Praha-Kolovraty, Tymiánová 619/14 25–49 

Labrys, o.p.s. Praha 13, Mezi Školami 2321/2 20–24 

MEDICEM International CR s.r.o. Praha 10, Vinohradská 1511/230 10–19 

MediCom,a.s.Praha (inc.,Prague,AE.,Prag) Praha 15, Dobropolská 1240/12 20–24 

Nadace Depositum Bonum Praha 4, Olbrachtova 1929/62 10–19 

NAFIGATE Corporation, a.s. Praha 9, Prosecká 851/64 10–19 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha 15, Weilova 1271/6 

500–999 

NEOX s.r.o. Praha 12, Pancířova 1196/2 200–249 

P H A R M N E T s.r.o. Praha-Šeberov, K Hrnčířům 20 25–49 

Pharmaceutical Research Associates CZ, s.r.o. Praha 7, Jankovcova 1569/2C 50–99 

QUINTA ANALYTICA s.r.o. Praha 15, Pražská 1486/18C 100–199 

Quintiles Czech Republic, s.r.o. Praha 5, Radlická 714/113A 100–199 

RANIRAX Systems s.r.o. Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8 25–49 

Ricardo Prague s.r.o. Praha 8, Thámova 289/13 200–249 

Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. Praha 4, Novodvorská 994/138 10–19 

RPS Czech Republic s.r.o. Praha 4, Štětkova 1638/18 25–49 

SCOPE INTERNATIONAL PRAHA, s.r.o. Praha 8, Sokolovská 668/136d 10–19 

SELGEN, a. s. Praha 7, Jankovcova 24/18 100–199 

SOTIO a.s. Praha 7, Jankovcova 1518/2 250–499 

Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha 10, Šrobárova 49/48 500–999 

STMicroelectronics Design and Application s.r.o. Praha 8, Pobřežní 620/3 100–199 

SVÚOM s.r.o. Praha 7, U měšťanského pivovaru 934/4 20–24 

Ústav zemědílské ekonomiky a informací Praha 2, Mánesova 1453/75 250–499 
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Organizace Adresa 
Velikostní 

skupina 

VÚKV a.s. Praha 13, Bucharova 1314/8 50–99 

Zdroj: RES ČSÚ 

Poznámka: Velikostní skupinou je rozuměn počet zaměstnanců podle Registru ekonomických subjektů vedeného Českým statistickým 
úřadem. 
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Příloha č. 3 – Seznam pražských veřejných a státních vysokých škol vč. jejich fakult k prosinci 2015 

Vysoká škola 

Fakulta 
Adresa 

Počet studentů 
k 31. 12. 2015 

Univerzita Karlova v Praze 11636 Praha 1, Ovocný trh 3-5 47010 

1. lékařská fakulta 12108 Praha 2, Kateřinská 32 5082 

3. lékařská fakulta 10000 Praha 10, Ruská 2411/87 2004 

2. lékařská fakulta 15006 Praha 5, V Úvalu 84 1724 

Lékařská fakulta v Plzni 30605 Plzeň, Husova 3 2064 

Lékařská fakulta v Hradci  Králové 50038 Hradec Králové, Šimkova 870/13 1740 

Farmaceutická fakulta v Hradci  Králové 
50005 Hradec Králové, Akademika 
Heyrovského 1203 

1651 

Filozofická fakulta 11638 Praha 1, náměstí Jana Palacha 2 6220 

Právnická fakulta 11640 Praha 1, náměstí Curieových 901/7 4113 

Fakulta sociálních věd 11001 Praha 1, Smetanovo nábřeží 6 4272 

Fakulta humanitních studií 15800 Praha 5, U Kříže 8 2493 

Katolická teologická fakulta 16000 Praha 6, Thákurova 3 769 

Evangelická teologická fakulta 11555 Praha 1, Černá 9 586 

Husitská teologická fakulta 14021 Praha 4, Pacovská 350/4 857 

Přírodovědecká fakulta 12843 Praha 2 , Albertov 6 4544 

Matematicko-fyzikální fakulta 12116 Praha 2, Ke Karlovu 3 2475 

Pedagogická fakulta 11639 Praha 1, Magdalény Rettigové 4 5019 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 16252 Praha 6, José Martího 31 2034 

České vysoké učení technické  v Praze 16636 Praha 6, Zikova 1903/4 20218 

Fakulta stavební 16629 Praha 6, Thákurova 7 4668 

Fakulta strojní 16607 Praha 6, Technická 4 2736 

Fakulta elektrotechnická 16627 Praha 6, Technická 2 3011 

Fakulta informačních technologií 16000 Praha 6, Thákurova 9 2233 

Fakulta dopravní 11000 Praha 1, Konviktská 20 1354 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 11519 Praha 1, Břehová 7 1393 

Fakulta architektury 16634 Praha 6, Thákurova 9 1712 

Fakulta biomedicínského inženýrství 27201 Kladno, Sítná 3105 1724 

studenti nezařazeni pod fakultu  1447 

Vysoká škola chemicko-technologická  v Praze 16628 Praha 6, Technická 5 4026 

Fakulta chemické technologie 16628 Praha 6, Technická 5 1232 

Fakulta technologie ochrany prostředí 16628 Praha 6, Technická 5 542 

Fakulta potravinářské a biochemické technologie 16628 Praha 6, Technická 5 1559 

Fakulta chemicko-inženýrská 16628 Praha 6, Technická 3 674 

studenti nezařazeni pod fakultu  89 

Vysoká škola ekonomická v Praze 13067 Praha 3, náměstí W. Churchilla 4 15566 

Fakulta financí a účetnictví 13067 Praha 3, náměstí W. Churchilla 4 2872 

Fakulta mezinárodních vztahů 13067 Praha 3, náměstí W. Churchilla 4 3701 

Fakulta podnikohospodářská 13067 Praha 3, náměstí W. Churchilla 4 3134 

Fakulta informatiky a statistiky 13067 Praha 3, náměstí W. Churchilla 4 2727 

Národohospodářská fakulta 13067 Praha 3, náměstí W. Churchilla 4 1939 

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci   1182 
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Vysoká škola 

Fakulta 
Adresa 

Počet studentů 
k 31. 12. 2015 

studenti nezařazeni pod fakultu  87 

Česká zemědělská univerzita v Praze 16521 Praha 6, Kamýcká 129 19172 

Provozně ekonomická fakulta 16521 Praha 6, Kamýcká 129 9266 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 16521 Praha 6, Kamýcká 129 3438 

Technická fakulta 16521 Praha 6, Kamýcká 129 1436 

Fakulta lesnická a dřevařská 16521 Praha 6, Kamýcká 1176 1835 

Fakulta životního prostředí 16521 Praha 6, Kamýcká 1176 2379 

Fakulta tropického zemědělství 16521 Praha 6, Kamýcká 129 526 

studenti nezařazeni pod fakultu  352 

Akademie múzických umění v Praze 
11800 Praha, Malostranské náměstí 
259/12 

1380 

Hudební a taneční fakulta 11801 Praha, Malostranské náměstí 13 442 

Divadelní fakulta 11665 Praha 1, Karlova 26 471 

Filmová a televizní fakulta 11665 Praha, Smetanovo nábřeží 2 467 

Akademie výtvarných umění v Praze 17022 Praha 7, U Akademie 4 320 

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 11693 Praha 1, náměstí Jana Palacha 80 488 

Policejní akademie České republiky v Praze 14301 Praha 12, Lhotecká 559/7 2195 

Fakulta bezpečnostního managementu 14301 Praha 12, Lhotecká 559/7 533 

Fakulta bezpečnostně právní 14301 Praha 12, Lhotecká 559/7 1607 

Praha celkem, včetně mimopražských fakult 

 
 10 8180 

Praha celkem, bez mimopražských fakult,  99 819 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výroční zpráva Policejní akademie ČR 

Poznámka: modře označeny mimopražské fakulty 
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Příloha č. 4 – Seznam pražských soukromých vysokých škol k prosinci 2015 

Organizace Adresa 
Počet studentů 
k 31. 12. 2015 

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – 
AMBIS, a. s.  15800 Praha 13, Nárožní 2600/9 

785 

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s  r.o. 18100 Praha 8, Svídnická 506 1425 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 10100 Praha 10, Estonská 500 3718 

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. 14900 Praha 11, Chomutovická 1443 311 

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. 15800 Praha 13, Nárožní 2600/9a 2298 

University of New York in Prague, s.r.o. 12000 Praha 2, Londýnská 41 553 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 
o.p.s. 15000 Praha 5, U Santošky 17 

878 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol s.r.o. 19800 Praha 14, Pilská 9 446 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 15000 Praha 5, Duškova 7 642 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. 18000 Praha 8, Lindnerova 575/1 229 

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 11000 Praha 1, Spálená 76/14 2847 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 10031 Praha 10, Dubečská 900/10 5101 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 13000 Praha 3, Roháčova 63 3576 

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. 11800 Praha 1, Letenská 5 593 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 14900 Praha 11, Hekrova 805 404 

CEVRO institut, z.ú. 11000 Praha 1, Jungmannova 17 872 

Unicorn College s.r.o. 13000 Praha 3, V Kapslovně 2767/2 312 

AKCENT College s.r.o. 14000 Praha 4, Bítovská 5 113 

Archip s.r.o. 17000 Praha 7, Františka Křížka 1 33 

Art & Design Institut, s. r. o. 14093 Praha 4, Svatoslavova 333/4 90 

Vysoká škola podnikání a práva 15000 Praha 5, Vltavská 585 - 

Vysoká škola kreativní komunikace 14000 Praha 4, Na Pankráci 420  

Bankovní institut vysoká škola, a.s. 15800 Praha 13, Nárožní 2600/9 761 

Praha celkem  25987 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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