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Shrnutí 
 

Evropský srovnávací přehled inovací 2016: nový název 

Zpráva se vrací ke svému původnímu názvu a je nyní vydávána pod názvem evropský 
srovnávací přehled inovací, nikoli již srovnávací přehled Unie inovací, jak tomu bylo v letech 
2010 až 2015. 

V porovnání s Japonskem a Spojenými státy si EU vede lépe, vůči Jižní Koreji ztrácí 

V celosvětovém měřítku je EU nadále méně inovativnější než Jižní Korea, Spojené státy 
a Japonsko, nicméně rozdíly ve výkonnosti oproti posledním dvěma jmenovaným zemím se 
zmenšily. Jižní Korea však během posledních osmi let dokázala svou výkonnost zlepšovat 
mnohem rychlejším tempem než EU. Náskok ve výkonnosti má EU dosud před řadou ostatních 
zemí, včetně Číny. Čína ji nicméně dohání, neboť její míra růstu výkonnosti je oproti EU 
pětinásobná. 

Inovační výkonnost se měří jako průměrná výkonnost z 25 ukazatelů 

Rámec pro měření použitý v evropském srovnávacím přehledu inovací rozlišuje tři hlavní typy 
ukazatelů a osm dimenzí inovací a zahrnuje celkem 25 různých ukazatelů. Předpoklady 
zachycují hlavní hnací síly inovační výkonnosti mimo podniky a zahrnují tři dimenze inovací: 
lidské zdroje; otevřené, vynikající a přitažlivé výzkumné systémy a financování a podpora. 
Aktivita podniků zachycuje inovační úsilí na úrovni podniku, seskupené ve třech dimenzích 
inovací: investice podniků; vazby a podnikání a duševní vlastnictví. Výstupy zahrnují účinky 
inovační aktivity podniků ve dvou dimenzích inovací: inovátoři a hospodářské dopady. 

Členské státy jsou na základě své průměrné inovační výkonnosti rozčleněny do čtyř 
výkonnostních skupin  

Členské státy se na základě své průměrné inovační výkonnosti vypočtené pomocí složeného 
ukazatele – souhrnného inovačního indexu – zařazují do čtyř různých výkonnostních skupin 
(obrázek 1). Dánsko, Finsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko jsou vynikající inovátoři s jasně 
vyšší inovační výkonností, než je průměr EU. Belgie, Francie, Irsko, Lucembursko, Rakousko, 
Slovinsko a Spojené království jsou silní inovátoři s inovační výkonností nad průměrem EU nebo 
se mu blížícím. Výkonnost České republiky, Estonska, Chorvatska, Itálie, Kypru, Lotyšska, Litvy, 
Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Řecka, Slovenska a Španělska je nižší než průměr EU. 
Tyto země jsou mírní inovátoři. Bulharsko a Rumunsko jsou slabí inovátoři a jejich inovační 
výkonnost je značně pod průměrem EU. 

Obrázek1: Inovační výkonnost členských států EU 
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Performance in Firm investments
In terms of Firm investments, the Innovation Leaders and Strong 
Innovators are performing best (Figure 19). Germany and Sweden 
are the overall leaders, followed by Estonia, Austria and Finland. In 
these countries, companies invest more in innovation activities, both 
for science-based R&D activities and non-R&D innovation activities, 
including investments in advanced equipment and machinery. The 
performances of Luxembourg, one of the Strong Innovators, and the 
Netherlands, an Innovation Leader, are relatively weak, in particular due 
to low shares of Non-R&D innovation expenditures in these countries. 
Except for Estonia and Latvia, all the Modest and Moderate Innovators 
perform below the EU average, with Romania being at the bottom of the 
performance scale.

There are large differences in performance development over time, with 
performance having worsened for nearly half of the Member States, 
in particular for Luxembourg, Cyprus, Romania, Slovakia and Slovenia. 
Performance has improved most notably for Germany and Lithuania. The 
performance improvement of the EU is higher than that for 24 Member 
States, which is a direct result of the fact that Germany contributes more 
than one-third to the EU’s overall business R&D expenditures and non-
R&D innovation expenditures. A process of convergence has taken place 
until last year with performance differences increasing in 2015.

Figure 19: Firm investments

Most recent performance level

Increase in performance over eight years

Colour coding matches the groups of countries identified in Section 2.1.
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Intenzita výzkumu a vývoje – podíl na HDP- 9.-10. místo v EU
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Výzkum a vývoj v Česku – základní ukazatele

• Výdaje na VaV rostou v posledních letech výrazně rychleji než počty 
zaměstnanců VaV.

• Za deset let sice počet pracujících ve VaV vzrostl o polovinu, ale výdaje na VaV
se více jak zdvojnásobily.
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Celkové výdaje za výzkum a vývoj provedený v ČR

Meziroční změny celkových výdajů na výzkumu a vývoji

• Od roku 2010 narostly výdaje na 
výzkum a vývoj   o 2/3. 

• V posledních třech letech se do 
výzkumu a vývoje investovalo 
dohromady cca 250 miliard.

• Zatímco v absolutních 
hodnotách výdaje meziročně 
vzrostly o 3,6 mld. Kč, v případě 
podílu na HDP došlo poprvé od 
roku 2008 k mírnému 
meziročnímu poklesu – výdaje 
na VaV v roce 2015 rostly 
pomaleji než HDP.
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Financování výzkumu a vývoje v České republice

• V letech 2011 a 2012 rostly výdaje na výzkum a vývoj především díky intenzivnějšímu čerpání 
dotací ze zdrojů EU – za poslední 4 roky šlo do výzkumu a vývoje v ČR ze zdrojů EU 50 mld. Kč.  

• V posledních třech letech k nim přibyly zdroje soukromé, a to především firem pod zahraniční 
kontrolou.

• Podíl státu na financování výzkumu a vývoje v ČR poklesl z 48% v roce 2009 na 32 % v roce 2015.  



I. Publikační	výsledky	– celkem	75,4	%
=	článek	v	odborném	periodiku	(J) a	
sborníku	(D),	monografie	(B),	kapitoly/y	
odborné	knihy	(C) Patenty	(P)	– patenty	–
celkem	0,5	%

II. Aplikované	výsledky	– celkem	11,3	%
=	poloprovoz,	ověřená	technologie,	
odrůda,	plemeno	(Z);	technicky	
realizované	výsledky	– prototyp,	funkční	
vzorek	(G);	výsledky	s	právní	ochranou	–
užitný	průmyslový	vzor	(F),
R	– software
V – výzkumná	zpráva
H – výsledky	promítnuté	do	práv.	předpisů	
a	norem,	směrnic	a	předpisů	nelegislativní	
povahy
N – certifikovaná	metodika,	specializovaná	
mapa	s	odborným	obsahem,	léčebný	a	
památkový	postup
A – audiovizuální	tvorba

Uspořádání	akcí	– celkem	2,5	%
=	výstava	(E),	konference	(M),	workshop	
(W)

Ostatní	– výsledky	nezařazené	výše	(O)
– celkem	10,3 %

Výsledky	výzkumu	podpořeného	z	veřejných	zdrojů	
2014	

2013	– celkem	61	487	výsledků
2014	– celkem	59	851	výsledků

Zdroj:	IS	VaVaI
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Zdroj:	IS	VaV

VVS
42	844
72%

VVI	– AV	ČR
4	637
8%

VVI	– bez	AV	ČR
3	348
6%

SPO
4	263
7%

POO
3	056
5%

OSS
902
1%

ostatní	(OPS,	ZSP,	PON,	
FOI,	NAD,	USC)

801
1%

VVS – veřejná	vysoká	škola
VVI – veřejná	výzkumná	

instituce
SPO – státní	příspěvková	

organizace
POO – právnická	osoba	

zapsaná	v	OR
OSS – organizační	složka	

státu
OPS –obecně	prospěšná	

společnost
ZSP –zájmové	sdružení	

právnických	osob
PON – jiná	právnická	osoba

FOI – fyzická	osoba	s	IČ

NAD – nadace

Zdroj:	IS	VaVaI

Počet	výsledků výzkumu podpořeného	
z	veřejných	zdrojů	2014
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The Czech Republic is a Moderate Innovator. Innovation performance 
increased until 2012, declined in 2013, and increased again in more 
recent years. The performance relative to that of the EU shows a similar 
trend. Performance relative to the EU is at 83.1% in 2015.

Relative strengths compared to the EU average are in Human resources, 
Firm investments, and Finance and support. Relative weaknesses are in 
Intellectual assets and Open, excellent and attractive research systems. 
In the latter, quite a diverse pattern can be observed with below-average 
performance for Most cited scientific publications and Non-EU doctorate 
students, and above average performance for International scientific co-
publications.

Performance has improved most in Open, excellent and attractive 
research systems (6.0%). The fastest growing indicators are License 
and patent revenues from abroad (15%), International scientific  
co-publications (9.0%), and Community trademarks (8.9%).  A strong 
decline is observed in Venture capital investments (-30%).

Provisional CIS 2014 data show improved performance for three and 
worsened performance for three indicators. The overall impact on the 
innovation index is expected to be positive with the index possibly 
increasing from 0.434 to 0.458 assuming that for the other indicators 
performance would not change.

Note: Performance relative to the EU where the EU = 100.

Czech Republic 


