STANOVISKO
ke komentáři AV ČR k materiálu sekretariátu RVVI
o mezinárodním porovnání výdajů na základní výzkum
(komentář byl přiložen k materiálům pro II kulatý stůl)
Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace vypracoval v září 2009 materiál o mezinárodním
porovnání výdajů na základní výzkum. Cílem bylo předložit objektivní data pro vlekoucí se diskuse
o tom, zda je činí základní výzkum v ČR dostatečně financován jako reakci na tvrzení, že základní
výzkum je v ČR financován podstatně méně než v zahraničí.
Předsednictvo RVVI na svém jednání dne 16. 9. 2009 schválilo podklad (studii) sekretariátu
RVVI „Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru
vysokých škol - mezinárodní porovnání“ a uložilo sekretariátu Rady zveřejnění na www.vyzkum.cz.
AV ČR k této studii a jejím údajům v příloze svého podkladu pro druhý kulatý stůl
o budoucnosti české vědy vyjádřila zásadní připomínky.
Sekretariát RVVI provedl kontrolu studie a při této kontrole zjistil několik chyb. Jejich přehled
je uveden v samostatném dokumentu ZV-opravy-prehled-st. Zjištěné chyby byly odstraněny,
opravená studie bude zveřejněna na www.vyzkum.cz.
Stanovisko k jednotlivým částem komentáře AV ČR
V tabulce Tab. 1 Výdaje na VaV je chyba při výpočtu podílu základního výzkumu na celkových výdajích na VaV v
letech 2006 (24,6 %) a 2007 (26,4 %). Správné hodnoty 29,3 % a 29,8 % nebylo vůbec třeba počítat, neboť je lze
nalézt v nejnovějších statistikách ČSÚ. Chyba vznikla pravděpodobně při nesprávném a zcela zbytečném převodu
hodnot v Kč či EUR na procenta HDP.
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Tvrzení svědčí o tom, že autoři komentáře AV ČR se seznámili se studií sekretariátu RVVI jen
velice povrchně. V komentáři (bod 6.), v nadpisu tabulky 1 i v tabulce samotné je uvedeno, že
sekretariát RVVI použil výdaje z databází OECD v procentech HDP a vypočítal jen příslušné
podíly. Sekretariát RVVI neprováděl přepočty Kč na Euro.
Tvrzení komentáře AV ČR, že z dat Českého statistického úřadu vyplývají podíly celkových
výdajů vynakládaných na VaV vyšší, je správné. Sekretariátu RVVI jsou údaje ČSÚ samozřejmě
známé. Sekretariát RVVI však nepovažoval za korektní porovnávat data ČSÚ pro ČR s daty
OECD pro ostatní země.

Ve všech dalších tabulkách jsou zjevně chybně spočteny podíly základního výzkumu na celkových výdajích na
VaV EU15 a EU27, jež slouží v materiálu jako základní údaje při srovnání výdajů na základní výzkum v ČR a EU.
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V příslušných tabulkách i v komentáři studie sekretariátu RVV je zcela konkrétně uvedeno, jaká
data byla použita, co bylo převzato z databází Eurostatu a co vypočítal sekretariát RVV.
V komentáři studie sekretariátu RVVI jsou v bodě 12 zcela jasně a konkrétně uvedeny
pochybnosti o správnost dat pro EU27 a EU15. Ve stejném bodě komentáře jsou objektivně
uvedena další omezení týkající se objektivnosti dat Eurostatu.
Z dat o výdajích EU27 a EU15 na základní výzkum ve státním (vládním) sektoru, sektoru
podnikatelském a v sektoru vysokých škol neodvozuje sekretariát RVVI žádná tvrzení týkající se
výše podílů výdajů na základní výzkum v ČR. Tvrzení AV ČR že data pro EU27 a EU15 „slouží v
materiálu jako základní údaje při srovnání výdajů na základní výzkum v ČR a EU“ je tedy
neopodstatněné.

Skutečnost, že sekretariát RVV na webové stránce RVV umístil materiál plný vážných chyb, byť jejich primárním
zdrojem je databáze Eurostatu, svědčí o nekompetentnosti jeho autorů.

Tvrzení AV ČR je neopodstatněné, neboť pokud k některým chybám došlo, jedná se ve většině
případů o nepodstatné rozdíly v údajích.

