Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje

Úvod
V publikaci, kterou právě držíte v ruce (případně procházíte na monitorech svých počítačů či mobilních
zařízení), pravidelně shrnujeme hlavní výsledky ročního zpracování administrativních údajů o nepřímé
(daňové) veřejné podpoře výzkumu a vývoje v České republice. Troufáme si říci, že cílem publikace není jen
prosté shrnutí či obligátní report výsledků jednoho statistického zjišťování. Chceme odborné i laické veřejnosti
předložit ucelenější obraz o aktuálním stavu a dlouhodobém vývoji nepřímé veřejné podpory výzkumu a vývoji
(dále VaV)1 v České republice, proto jsou informace o nepřímé podpoře doplněny výsledky dalších
statistických šetření ČSÚ.
Pro přehlednost jsme publikaci rozčlenili do čtyř částí. Na prvním místě popisujeme legislativní a
konceptuální rámce a přibližujeme metodiku jednotlivých zdrojů dat. Nepřímá veřejná podpora VaV se
v našem národním pojetí rovná daňové podpoře, proto je zde vedle základních pojmů statistiky a popisu
zjišťovaných ukazatelů soustředěn také výtah z příslušné legislativy. Poznamenejme, že metodický popis
statistik je nezbytným předpokladem správného porozumění statistickým informacím a přiměřené či adekvátní
interpretace dat.
Na metodickou část jsme navázali krátkým shrnutím hlavních údajů statistik veřejné podpory VaV
doplněným základními ukazateli přímé a nepřímé veřejné podpory VaV v soukromých podnicích v České
republice. Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát v hlavní části analýzy této publikace naleznete základní
údaje o počtech podniků uplatňujících v České republice odečet výdajů na VaV, výši odečtených nákladů
(výdajů) na VaV a objemu získané nepřímé veřejné podpory VaV. Data jsme uspořádali do časových řad za
období let 2015 až 2019. Výsledky zpracování administrativních údajů za Českou republiku předkládáme také
v kontextu výsledků srovnatelných statistik dalších vybraných ekonomik. Pomyslným středem publikace je
tabulková část. Informace jsme rozložili do 31 tabulek (převážně rozdělených do tří částí2), do nichž jsme
uložili hlavní statistické údaje o využití nepřímé veřejné podpory soukromými podniky v České republice. Údaje
o nepřímé podpoře jsme v některých tabulkách doplnili údaji o přímé domácí veřejné podpoře VaV a zahraniční
veřejné podpoře VaV. Prezentací údajů v této podobě chceme poskytnout unikátní srovnání využití
jednotlivých forem veřejné podpory VaV soukromými podniky v ČR. Pro úplnost jsme do příloh publikace
doplnili výňatky z právních aktů vztažených k uplatňování daňových odpočtů nákladů (výdajů) na VaV v ČR
v roce 2019 a seznam relevantních webových odkazů včetně doporučené literatury. V příloze naleznete také
informace o systému veřejné podpory VaV v ČR a přehled forem nepřímé (daňové) podpory VaV v OECD, EU
a dalších zemích (v angličtině).
Věříme, že statistické údaje prezentované v publikaci odpoví na řadu Vašich otázek a obohatí Vaši práci o
cenné informace. Máte-li k tématu a zveřejněným údajům jakékoli otázky nebo poznámky, prosíme, neváhejte
nás kontaktovat. Výhrady i návrhy na zlepšení našich statistik vítáme.
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Kromě nepřímé (daňové) veřejné podpory VaV mohou podniky v České republice využít i přímou veřejnou podporu
(prostředky ze státního rozpočtu) a zahraniční podporu (zejména prostředky ze Strukturálních fondů EU). Přímou veřejnou
podporu VaV sleduje statistika státních rozpočtových výdajů na VaV (blíže: https://www.czso.cz/csu/czso/statnirozpoctove-vydaje-na-vyzkum-a-vyvoj). Zahraniční veřejnou podporu VaV nejlépe monitoruje šetření o výzkumu a vývoji
VTR 5-01 (blíže: https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje). Systém veřejné podpory VaV v ČR je
stručně rozebrán v příloze č. 1. Komplexní popis systému veřejné podpory VaV v ČR lze nalézt v knize Průvodce
systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice – edice 2019 [ISBN 978-80-906810-4-0].
2 počet podniků uplatňujících odečet výdajů na VaV, výše odečtených výdajů na VaV v uvedených rocích a výše nepřímé
veřejné podpory VaV
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