METODICKÉ REVIZE
REVIZE 2013
V roce 2014 ČSÚ v rámci revize statistiky výzkumu a vývoje (VTR, GBARD) dokončil také revizi dat GBARD
(započala v roce 2013) za celé období 2002–2011, kdy je statistika GBARD sledována. Dopočteny byly
zpětně i údaje za roky 2000 a 2001.
V souladu s reformou systému VaVaI v České republice a novými požadavky, kladenými novelizovanou
legislativou Komise EU, podstoupila statistika GBARD metodickou revizi, která zajistila přesnější vymezení
položek dle definice Frascati manuálu. Revize se týkala překvalifikování obsahu termínu tzv. „všeobecných
univerzitních fondů v cíli SEO 12“, které nejsou v českém systému veřejné podpory VaV nijak definovány. Z
důvodu nutnosti poskytnout Eurostatu nové členění dat GBARD podle formy podpory muselo být revidováno
zatřídění položek státního rozpočtu do tohoto socioekonomického cíle. Dle revize 2013 spadají pod
„Všeobecný rozvoj znalostí na vysokých školách financovaný z institucionálních prostředků na VaV“,
který odpovídá termínu „všeobecné univerzitní fondy“, pouze institucionální prostředky státního rozpočtu
poskytnuté vysokým školám na provádění výzkumu a vývoje z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (a také v případě Univerzity obrany z kapitoly Ministerstva obrany). Dříve to byly jak
účelové, tak institucionální prostředky.
Nyní se pod SEO 12 dle NABS klasifikují následující rozpočtové položky:



dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (od roku 2010),
specifický vysokoškolský výzkum.

V případě specifického vysokoškolského výzkumu se zařazení dle metodiky Frascati manuálu rozchází s
definicí dle novelizovaného zákona č. 130/2002 Sb., který považuje specifický vysokoškolský výzkum za
účelovou formu podpory. Pro potřeby statistiky GBARD je specifický vysokoškolský výzkum
považován za institucionální formu podpory, která odpovídá lépe způsobu, jakým je tato forma podpory
poskytována (výpočet výše podpory podle předem stanovených kritérií – výkonových proměnných). Chybí
prvek „soutěže“, jako je tomu u projektů účelové podpory.
Hlavním dopadem provedené revize bylo snížení finančních prostředků klasifikovaných pod
socioekonomickým cílem SEO 12. Některé položky účelové podpory, které byly dříve v SEO 12, se nově
klasifikují do ostatních cílů. I když celková výše GBARD v daném roce zůstala stejná, částky i procentní
podíly jednotlivých socioekonomických cílů jsou odlišné od verze před revizí.
REVIZE 2016
V roce 2016 ČSÚ provedl druhou revizi dat, která se týkala přetřídění některých subjektů z podnikatelského
sektoru do vládního (veřejného) sektoru. Dotčenými subjekty byly veřejné nemocnice, veřejné výzkumné
instituce a další subjekty, které dříve spadaly do kategorie podniků (SNA sektor 11) a od roku 2015 jsou
zařazeny do veřejného sektoru (SNA sektor 13).
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