
V  letech 2013 až 2015 šlo na 
výzkum v  České republice více 
než 1,9 procenta HDP, v  roce 
následujícím pak 1,68 procenta 
HDP.  Po sedmi letech nepřetrži-
tého růstu výdajů na výzkum 
a  vývoj tak došlo v  roce 2016 
k poklesu. Důvodem je podle sta-
tistiků zejména méně peněz z ev-
ropských fondů, za něž se v mi-
nulosti vybudovala velká vý-
zkumná pracoviště, u nichž bude 
potřeba nyní zajistit jejich udrži-
telnost.

Zahraniční veřejné zdroje, pře-
devším prostředky Evropské 
unie, přispěly ve sledovaném ro-
ce tuzemskému výzkumu část-
kou 2,7 miliardy korun, což bylo 
o  11 miliard korun méně než 
v roce předchozím.

Český stát vynaložil v roce 2016 
na výzkum a vývoj 28,5 miliardy 
korun, tedy stejně jako v  ro-
ce 2015. Tyto peníze byly určeny 
hlavně na financování výzkumu 
a  vývoje na vysokých školách 

a ve veřejných výzkumných insti-
tucích, kam patří například  
ústavy Akademie věd ČR.

Nejvíc prostředků na výzkum 
a vývoj se vloni vynaložilo v pod-
nicích. Šlo o  49 miliard ko-
run.  „Dvě třetiny z  této částky 
byly spotřebovány ve firmách 
pod zahraniční kontrolou. Je za-
jímavé, že ve  srovnání s  rokem 
2010 vzrostly tyto jejich výdaje 
o  více než sto procent. Naopak 
v  domácích podnicích výdaje 
na výzkum a vývoj v posledních 
dvou letech klesají,“uvádí Mar-
tin Mana, ředitel odboru statistik 
rozvoje společnosti ČSÚ.

Nejrychleji rostoucí položkou 
na vědu a  výzkum jsou mzdové 
náklady, které činily 52 procent 
ze všech výdajů na tuto oblast, 
o  rok dříve to bylo 44 procent. 
„V roce 2016 se výzkum a vývoj 
prováděl na 2638 pracovištích,“ 
řekl Mana. Převážná většina 
z  toho byla spojena se soukro-
mým sektorem. Naopak výdaje 
na výzkum a vývoj silně poklesly 
na vysokých školách a na Akade-

mii věd, meziročně téměř o  25 
procent. 

Za posledních deset let stát in-
vestoval do této oblasti 258 mi-
liard korun, z  toho 40 procent 
dostaly vysoké školy, 30 procent 
Akademie věd ČR.

Nejvíce podpořeným oborem 
byly loni komunikační a  infor-
mační technologie, které dostaly 
12,5 miliardy korun. Dalších 
šest miliard směřovalo do bio-
technologií. Podle regionů patři-
ly mezi kraje s nejintenzivnějším 
výzkumem Praha, Jihomoravský 
kraj a  Středočeský kraj. „Díky 
evropské podpoře tam totiž vy-
rostlo několik nových výzkum-
ných center. Dohromady se 
v těchto dvou krajích v roce 2016 
vynaložilo na výzkum a  vývoj 
26,1 miliardy korun,“ uvedl Ma-
rek Štampach z ČSÚ. V Praze se 
utratilo 27,6 miliardy korun.

Podle analýz rady vlády pro vý-
zkum státní výdaje na tuto oblast 
rostou. Pro rok 2017 bylo schvá-
leno 32,7 miliardy korun, pro 
rok 2018 je to 35,6 miliardy. 

Tento významný akt je proje-
vem vůle obou smluvních stran 
vystupovat jako partneři a spolu-
pracovat v oblasti vědy, výzkumu 
a  vzdělávání, zejména pak v  po-
pularizaci této oblasti. Spoluprá-
ce cílí na zpřístupnění vědecko-
-výzkumných výsledků jak odbor-
né, tak laické veřejnosti se zvlášt-
ním zřetelem na motivování mla-
dé generace pro agrární výzkum 
a  obecný cíl vzbudit zájem o  vě-
decké obory u společnosti.

Konkrétní dopady 
memoranda

Velmi podstatnou součástí na-
plňování cílů memoranda se stala 
nabídka Národního zemědělské-
ho muzea, jež poskytlo České 
akademii zemědělských věd 
k užívání prostory tzv. Objevovny, 
nacházející se v pražské pobočce 
NZM na Letné. Zároveň muze-
um umožnilo akademii stát se na 
základě tohoto memoranda ge-
nerálním partnerem Objevovny. 
K propagaci vědy a výzkumu a je-
jich výsledků, zejména publikací, 
může ČAZV využívat i další pro-
story v  rámci expozic a  výstav, 
souvisejících s  předmětnou pro-
blematikou výstupů.

Nedílnou součástí předmětu 
memoranda je odborné pora-

denství a sdílení zkušeností a in-
formací. Vzájemná spolupráce 
zahrnuje i  každoroční výměnu 
výsledků publikační činnosti, ze-
jména knih a časopisů, do odbor-

ných knihoven obou institucí. 
Oba partneři se také zavázali 
přenášet získané poznatky do ze-
mědělské praxe pořádáním spo-
lečných přednášek, školení, se-

minářů, spoluprací na přípra-
vách společných vědecko-vý-
zkumných projektů apod. a v ne-
poslední řadě také publikační 
činností.

Partnerství obou subjektů bylo 
prohloubeno také členstvím zá-
stupců v jejich orgánech spjatých 
s  vědou, výzkumem a  vzdělává-
ním, kdy tajemnice ČAZV Ing. 
Hana Urbancová, Ph.D., je člen-
kou Vědecké rady NZM a zástup-
ce muzea bude pravidelně zván na 
vrcholná jednání akademie.

Nové možnosti popularizace 
zemědělské vědy a výzkumu

Cílem memoranda je vzájem-
nou spoluprací vytvářet předpo-
klady pro efektivní využívání 
prostředků k  popularizaci vědy, 
výzkumu a vzdělávání agrárního 
sektoru (zemědělství, lesnictví, 
potravinářství, rybářství atd.) 
a  prostřednictvím zpětné vazby 
ovlivňování směrů vědecko-vý-
zkumného rozvoje a vzdělávání. 

„Společnými silami budeme 
vyvíjet spolupráci směřující 
k všeobecné osvětě a populariza-
ci vědy, výzkumu a  vzdělávání 

agrárního sektoru a  zprostřed-
kovávat základní hodnoty spoje-
né s tímto oborem. Takto budeme 
spoluutvářet vhodné podmínky 
pro efektivní propojení výzkumu 
s  výrobní praxí,“ vyjádřil svou 
spokojenost z nově vzniklé spolu-
práce předseda České akademie 
zemědělských věd RNDr. Jan 
Nedělník, Ph.D. 

„Jsem přesvědčena, že toto me-
morandum významně přispěje 
k naplňování našich hlavních cí-
lů, kterými jsou ovlivňování úrov-
ně výzkumné činnosti a vzdělává-
ní v zemědělství, péče o jejich sou-
stavný rozvoj, propojení a účinná 
popularizace získaných vědec-
kých poznatků a  reprezentace 
vědecko-výzkumné a akademic-
ké obce navenek,“ řekla tajem-
nice ČAZV Ing. Hana Urbanco-
vá, Ph.D.

„Národní zemědělské muzeum 
náleží k  tradičním pracovištím 
vědy a  výzkumu. Zemědělství 
a  jemu příbuzné obory vnímá 
a  prezentuje jako podstatný so-
ciokulturní fenomén, který 
umožnil rozvoj historických civi-
lizací a  současně spoluvytváří 
dnešní moderní společnost,“ uve-
dl generální ředitel Národního 
zemědělského muzea doc. Ing. 
Milan Půček, MBA, Ph.D. Ná-
městek generálního ředitele Mgr. 
Antonín Šimčík vyzvedl význam 
vzájemné spolupráce v  kontextu 
využití výsledků vědy pro budoucí 
vývoj společnosti: „I proto pociťu-
jeme tento akt jako další možnost 
rozšíření našeho působení při 
zkoumání jevů v  komplexních 
souvislostech se záměrem využít 
nových poznatků pro současnou 
a budoucí praxi.“ 

Memorandum o  spolupráci 
a partnerství je v souladu s aktuál-
ní Strategií rozvoje NZM, Koncep-
cí vědy a  výzkumu NZM 2016 
až  2022, Koncepcí VaVaI MZe 
2016–2022 a  Zřizovací listinou 
ČAZV.

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.,
tajemnice ČAZV

Memorandum o spolupráci 
a partnerství bylo podepsáno

Nové logo akademie je 
dynamické a jednoduché

Méně peněz do výzkumu

Oldřich Přibík

Memorandum o spolupráci a partnerství podepsali předseda České akademie zemědělských věd RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., (zprava) 
a generální ředitel Národního zemědělského muzea doc. Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D, Foto archiv ČAZV
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Memorandum o spolupráci a partnerství podepsali dne 9. ledna 2018 představitelé Národního 
zemědělského muzea, s. p. o., (NZM) a České akademie zemědělských věd (ČAZV) Vzájemná 
spolupráce a partnerství smluvních stran budou přispívat ke zvyšování povědomí o agrárním 
výzkumu a jeho výsledcích, a to v kontextu historického vývoje a udržitelnosti lidských zdrojů.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly v roce 2016 80,1 miliardy korun, 
což bylo o 9,6 procenta méně než v předchozím roce. Pokles se projevil 
i na podílu na hrubém domácím produktu (HDP). Vyplývá to z údajů, 
které před časem zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Výdaje na 
výzkum za loňský rok zatím známy nejsou.

Česká akademie zemědělských 
věd (ČAZV) začala od 1. února 
letošního roku používat plošně 
nové logo. Je to součást moderni-
začního procesu a  efektivnější 
propagaci této progresivní akade-
mické instituce.

Od loňských personálních změn 
ve vedení akademie prochází tato 
instituce výrazným vývojem v ob-

lasti vlastní prezentace a  rozvoji 
spolupráce s  dalšími subjekty, 
aby naplnila svůj hlavní cíl zvidi-
telnit výsledky zemědělského vý-
zkumu a vědy v České republice. 
Součástí tohoto procesu se stala 
i aktualizace loga. 

„Měníme logo pro lepší čitel-
nost a grafické uplatnění. Chce-
me být dynamicky se rozvíjející 
organizací. Klademe důraz na 
rozvoj, modernizujeme v soula-
du s trendem, jímž je zjednodu-
šit logo,“ říká tajemnice ČAZV 
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., 
a  dodává: „Podle našich před-
stav logo musí mít nápad a být 
jednoduché.“

Vedle zvýšení mediálních akti-
vit, rozvoje stávající spolupráce 
s  jinými vzdělávacími a výzkum-
nými institucemi u nás i v zahra-
ničí a navazování partnerství s no-
vými subjekty je to jedna z dalších 
viditelných změn, kterou na sebe 
chce ČAZV upozornit.

„Jsem zastáncem proaktivní 
politiky mnou řízené instituce. 

Proto se budeme snažit operativ-
ně vyjadřovat i k aktuálním téma-
tům,“ připojuje předseda ČAZV 
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. Po-
sledním příkladem je uveřejnění 
stanoviska předsedy akademie 
k pozičnímu dokumentu Evrop-
ské komise k  budoucí společné 
zemědělské politice pod názvem 
Budoucnost potravinářství a ze-
mědělství. Kromě vyjádřeného 
názoru je ve stanovisku i  výzva 
nejen členům ČAZV, aby se do 
této diskuse také zapojili. 

Inspirací nového loga se stala 
tužka jako nástroj výzkumu i jeho 
publikace. Je to plně v  souladu 
s novým mottem ČAZV „Píšeš – 

publikuj“, kterým se akademická 
instituce snaží podnítit české vě-
decké pracovníky k  větší aktivitě 
v  publikaci jejich poznatků a  vý-
sledků výzkumné činnosti. Auto-
rem loga je úspěšný mladý český 
designér Matyáš Fuchs, který je 
známý grafickou jednoduchostí 
svých návrhů. „Shodli jsme se na 
motivu tužky jako grafickém zob-
razení motta ‘Píšeš – publikuj‘, 
kdy je tužka chápána jako základ-
ní nástroj při výzkumu i publiko-
vání. I proto jsem zvolil ostré hra-
ny písma symbolizujícího hrot 
tužky,“ vyjádřil se Matyáš Fuchs 
k novému logu ČAZV.

Nové logo by tedy mělo jasně, 
srozumitelně a  na první pohled 
vyjadřovat hlavní poslání ČAZV 
a  zviditelnit pro širokou veřej-
nost jak tuto akademickou insti-
tuci, tak i  vědecké a  výzkumné 
aktivity jejích členů. Již nyní lze 
nové logo vidět na webových 
stránkách ČAZV a od 1. února jej 
bude instituce používat plošně 
v souvislosti se všemi svými pro-
pagačními a prezentačními akti-
vitami.

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., 
tajemnice ČAZV


