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Významné trendy a data z Plzeňského kraje sleduje a zpracovává analytické odděleníRegionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s.

591 545 obyvatel 
k 30. 6. 2021

30 % obyvatel kraje 
koncentrováno v Plzni

průměrný věk 
obyvatelstva 42,8 roku

VŠ vzdělání má 10,4 % 
obyvatel kraje

VŠ v regionu studuje 8,8 % 
cizinců (14,7 % průměr ČR) 
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Pracoviště pro výzkum a vývoj:

Nejvyšší podíl výzkumníků:
Nárůst od roku 2016:

144

V Plzeňském kraji výrazně roste počet
pracovišť výzkumu a vývoje.

Nárůst počtu zaměstnanců:

Nárůst z 2 800 zaměstnanců v roce 2016
na 3 700 v roce 2019.

2019 — výdaje na výzkum a vývoj v Plzeňském kraji 
5,1 mld Kč. tj. 1,8 % HDP Plzeňského 
kraje (5. nejvyšší podíl v rámci ČR)

Rozložení hlavních sektorů pracovišť 

118

17

6

118 pracovišť pro výzkum a vývoj evidujeme 
v podnikatelském sektoru.
17 — vysokoškolský sektor / 6 — vládní sektor

Pracovníky ve výzkumu a vývoji 
rozdělujeme na výzkumníky, tech-
nické pracovníky a ostatní. Podíl 
výzkumníků byl v roce 2019 nej-
vyšší v Plzeňském kraji — 61%

2013

107 pracovišť
144 pracovišť

2019

5,1
mld Kč

*čísla jsou zaokrouhlena

Od roku 2016 se zvýšily výdaje na výzkum 
a vývoj o téměř 50 %, nejvíce v podnikatelském 
sektoru. 

V roce 2019 dosáhly výdaje podnikatelského sek-
toru na výzkum a vývoj 1,3 % HDP 
(4. nejvyšší podíl v rámci ČR). 

Průměr v ČR  1,1 % HDP*
Jihomoravský kraj 1,6 % HDP*
Praha   1,2 % HDP*
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Počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji v roce 2019 (FTE)

61 %
24 %

15 %

Praha   59 %
Jihomoravský kraj 52 %
Průměr v ČR  54 % 

61 % výzkumníků
24 % techničtí pracovníci
15 % ostatní



Zvyšující se počet studentů ZČU: Potenciál:

5 %

Mezi lety 2018 a 2019 se zvýšil počet studentů na 
Západočeské univerzitě v Plzni o 5 %.

Více než 13 000 studentů na Západočeské 
univerzitě v Plzni a Lékařské fakultě v Plzni
Univerzity Karlovy

Realizováno v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II,
reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623.

Další informace a novinky na www.inovujtevpk.cz nebo na Facebookovém profilu GetSmart

13 000+

17,7 %

17,7 % studentů VŠ bydlících v Plzeňském 
kraji studuje technické obory, což je druhé místo 
po Zlínském kraji. 

Zlínský kraj  19,9 %
Středočeský kraj 12,4 %
Praha    10,7 %

Studenti technických oborů 


