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STÁT NA VÝZKUM A VÝVOJ PŘISPĚL POPRVÉ
ČÁSTKOU PŘEVYŠUJÍCÍ 30 MILIARD KČ
V loňském roce dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku rekordních 90,4 miliardy Kč
a meziročně tak vzrostly o 10,3 miliardy Kč. Přesto byl podíl těchto výdajů na HDP ve výši 1,79 %
nižší než v letech 2013 až 2015, kdy Česká republika překračovala v tomto ukazateli hranici 1,9 %
a blížila se průměru EU. V závěru října o tom informoval Český statistický úřad.
K meziročnímu 13% nárůstu přispěly
všechny zdroje financování, nicméně největší měrou šlo o zdroje podnikatelské,
které se meziročně zvýšily o 5,6 miliardy
Kč. Podniky tak představují nejdůležitější zdroj financování výzkumné a vývojové činnosti prováděné v České republice.
V roce 2017 se podílely na celkových výdajích na výzkum a vývoj již z 60 %.
Ze státního rozpočtu bylo na výzkum
a vývoj vynaloženo v loňském roce poprvé více než 30 miliard Kč (31,2 miliardy Kč), tedy o desetinu více, než tomu bylo
v letech 2015 a 2016. Největší část z těchto
prostředků byla vynaložena na výzkum
a vývoj prováděný na veřejných vysokých

školách (14,0 miliardy Kč) a v jednotlivých
ústavech Akademie věd ČR (8,8 miliardy Kč). Podniky ve stejném roce obdržely
na výzkum a vývoj 4,0 miliardy Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru meziročně vzrostly o 16 % a dosáhly celkové částky 56,8
miliardy Kč.
„Téměř dvě třetiny z této částky byly
vynaloženy ve firmách pod zahraniční
kontrolou. Od roku 2010 výdaje v těchto firmách vzrostly 2,5krát z 15 miliard
na 36,9 miliardy v roce 2017. V domácích
podnicích výdaje na výzkum a vývoj
v tomto období vzrostly o třetinu,“ řekl
Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje ČSÚ.
Z hlediska odvětvového je dlouhodobě nejvíce finančních prostředků
na výzkum a vývoj vynaloženo ve fir-

NEJVÍCE PENĚZ JDE
DO AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
„Za posledních pět let český stát podpořil podnikový výzkum a vývoj téměř
20 miliardami korun. Z této sumy 70 %
připadlo soukromým domácím podnikům a po 15 % veřejným podnikům a soukromým podnikům pod zahraniční kontrolou,“ uvedl Marek Rojíček, předseda
Českého statistického úřadu.

mách s převažující činností v oblasti výroby motorových vozidel. V roce 2017 šlo
o rekordních 10,4 miliardy Kč, třikrát více
než v roce 2010.

PŘÍJMY VYSOKÝCH ŠKOL
Z VÝZKUMU ROSTOU
Výdaje na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru dosáhly
v roce 2017 hodnoty 33,3 miliardy Kč. Šlo
sice o 8% meziroční nárůst, ale jedná se
o výrazně nižší částku než v letech 2013–
2015, kdy se v těchto sektorech intenzivně čerpaly prostředky ze strukturálních
fondů EU.
„V posledních letech vzrostly příjmy
vysokých škol z prodejů služeb výzkumu a vývoje z 600 milionů korun v roce
2014 na jednu miliardu v roce 2017. Přesto je stále 90 % výdajů na vysokoškolský
výzkum financováno z veřejných zdrojů,“
dodal Marek Štampach z odboru statistik
rozvoje ČSÚ. /pj/
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Cena
čb
48 000 Kč
27 000 Kč
19 500 Kč
14 500 Kč
7 400 Kč
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barva
69 500 Kč
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6 400 Kč

CENY PLOŠNÉ INZERCE VE VKLÁDANÝCH
PŘÍLOHÁCH A4 (ceny jsou v Kč bez DPH)
Rozměr
(část strany)

Cena
čb

Cena
barva

Cena
PR článek

1/1

28 000 Kč

35 000 Kč

21 000 Kč

1/2

17 000 Kč

20 000 Kč

13 000 Kč

1/4

11 000 Kč

14 000 Kč

8 000 Kč

PŘÍPLATKY, ATYPY
„Falešná“ titulní strana, 208 x 325 mm
104 000 Kč
1. strana – pouze v dolní polovině,
max. 1/4 orientovaná na šířku
+ 100 %
1. strana – tzv. „ucho“, 55 x 50 mm
6 000 Kč
poslední strana
+ 50 %
u menších a atypických inzerátů 1 cm2
v barvě 90 Kč, čb 70 Kč
řádková inzerce v rámečku – čb, 48 x 45 mm
900 Kč

Nanoponorky si poradí
s bolestmi hlavy a nádory
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Během šedé normalizace se československý
průmysl občas blýskl i zajímavými nápady
K temným mezníkům dějin společného československého státu patřila
okupace vojsky Varšavské smlouvy
v srpnu 1968. Celospolečenské změny, k nimž následně došlo, postihly i ekonomickou sféru, a tedy i průmysl. V roce 1968 se Československo nacházelo v polovině 4. pětiletky
(1966–1970), která se nesla ve zname-

ní pokusu o tzv. Šikovu ekonomickou
reformu.
Ota Šik, který byl od počátku 60. let
ředitelem Ekonomického ústavu ČSAV,
měl v roce 1968, kdy se stal místopředsedou vlády, za úkol připravit reformu
československého hospodářství. Té se
později začalo říkat „třetí cesta“. Přestože se Ota Šik s nástupem normaliza-

ce dostal na černou listinu, důsledkem
čehož byla jeho emigrace do Švýcarska, lze říci, že poměrně dobrá hospodářská prosperita v období normalizace byla založena na některých Šikových
reformních myšlenkách – aniž to komunistický normalizační režim v Československu otevřeně přiznal.
Pokračování na str. 3
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Časopis s 66letou tradicí se
zaměřením na průmyslovou praxi.
Nosnými tématy jsou strojírenství,
včetně softwarové podpory
od návrhu přes finální produkt
až po obchod a servis, řídicí
a automatizační systémy, výroba
a zpracování plastů, energetika
a teplárenství, nové technologické
obory. Časopis sleduje vývojové
trendy v průmyslu a aktuálně
na ně reaguje. Tradičně se
rovněž věnuje výzkumu a vývoji
na odborných technických
školách všech stupňů a ve
specializovaných výzkumných
centrech. Elektronická verze
Technického týdeníku je součástí
webového portálu TECHNICKÝ
PORTÁL.CZ, který přináší aktuální
denní technické zpravodajství.

VKLÁDANÁ INZERCE
Vložení reklamního letáku do celého nákladu

36 000 Kč

SLEVY
PERIODICITA

Opakování inzerátu:
2krát
3–5krát
6krát a více
agenturní slevy

3%
5%
sleva dohodou
15 % pro registrované reklamní a PR agentury

STORNO
Do data uzávěrky inzerce
Po datu uzávěrky inzerce

bez poplatku
100 %

čtrnáctideník, vychází 24x ročně
pravidelný den vydání – úterý
rozsah 24–56 barevných stran A3

NÁKLAD
auditovaných 9 000 výtisků, z toho cca
5 000 ks se rozesílá v rámci předplatného
a 3 000 ks se rozesílá na VŠ a SŠ technického směru

ČTENOST
31 500

PRODEJ A DISTRIBUCE
předplatné, direct mailing, veletrhy, výstavy
a odborné akce, SŠ a VŠ technického směru

