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Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje připravenou Národní RIS3 strategii za důležitou součást strategických 

dokumentů ČR k podpoře výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Nevnímá ji jen jako nezbytnou podmínku pro 

uskutečňování intervencí kohezní politiky Evropské unie v oblasti VaVaI, ale jako základ pro diskusi nad 

oborovými a regionálními specifiky hospodářství ČR. Ta má být vedena v rámci Entrepreneurial Discovery 

Proces, tedy především prostřednictvím Národních inovačních platforem. Svaz vidí jako nezbytné intenzivní 

zapojení průmyslových firem do kontinuální aktualizace a specifikace tematického zaměření Národní RIS3 

strategie.  

K finalizaci dokumentu uplatňuje následující připomínky. 

1. K Předkládací zprávě (str. 1) 

Žádáme o doplnění 4. odstavce Předkládací zprávy (např. za třetí větu) o informaci, že při aktualizaci 

zejm. Přílohy č. 1 budou hrát významnou roli Národní inovační platformy a že práce platforem bude 

zahájena od počátku roku 2021. 

Odůvodnění 

V návrhu usnesení vlády a v předkládací zprávě (4. odst.) je uvedeno, že přílohy Národní RIS3 strategie 

budou aktualizovány (zmocněn k tomu je ministr průmyslu a obchodu na základě návrhu Řídícího výboru), 

ale nejsou zde zmíněny Národní inovační platformy a jejich role. Zmínka o EDP procesu je nedostatečná. 

Navíc předpokládáme, že práce Národních inovačních platforem budou pokračovat hned po schválení 

dokumentu, tedy začátkem roku 2021. 

Zásadní připomínka 

2. K Předkládací zprávě (str. 1) 

Žádáme do Předkládací zprávy uvést vztah Národní RIS3 strategie s Národní politikou VaVaI 2021+ 

a Inovační strategií ČR 2019-2030.  

Odůvodnění 

Všechny tyto uvedené dokumenty mají vliv na evropské a národní prostředky, mimo jiné také na Národní 

plán obnovy, a proto by měl být zřejmý jejich blízký koordinovaný vztah. 

Zásadní připomínka 
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3. K dokumentu jako celku  

Žádáme doplnit nejlépe do implementační části dokumentu, že EDP proces bude specificky zaměřen 

také na energetiku a ochranu klimatu v podmínkách ČR. 

Odůvodnění 

Tato oblast představuje velkou celostátní společenskou výzvu s přesahem na cíle EU. Proto je pro 

zachování konkurenceschopnosti ČR nezbytné vytvořit podmínky pro její rozvoj, kde RIS3 strategie má 

svou roli. 

Doporučující připomínka 

4. K hlavnímu dokumentu Národní RIS3 strategie (str. 59)  

Žádáme doplnit do výčtu nástrojů a typových aktivit ve „Specifickém cíli - D. 1 Podpora digitalizace a 

využití nových technologií v podnikání“ podporu práce s daty. 

Odůvodnění 

V rámci navrhovaných „nástrojů a typových aktivit“ je navrhována mj. „Podpora rozvoje digitalizace 

(včetně investic do technologií), podpora robotizace, automatizace a umělé inteligence, využití nových 

technologií a technologických trendů, zavádění principů Průmyslu 4.0 (nejen v průmyslu, ale i v dalších 

odvětvích a sektorech – například v energetice, dopravě, stavebnictví, zemědělství apod.)“.  

V tomto výčtu konkretizovaných oblastí postrádáme podporu práce s daty. Firmy disponují/produkují a do 

budoucna budou disponovat/produkovat stále větší objemy dat. Dříve než je však možné s těmito daty 

začít pracovat (a například je využít pro úlohy umělé inteligence), je zapotřebí mít data v té správné kvalitě 

(tzn. aby bylo vůbec možné je pro budoucí práci využít). V tomto ohledu je například zdůrazňována potřeba 

tzv. „data stewardship“. Většina českých firem stojí teprve na začátku práce se svými daty, tzn. že nejdříve 

si vůbec musí nastavit a určit, jak mají vypadat data využitelná k jejich podnikání. 

Doporučující připomínka 


