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1. Ke Kapitole 4.1 Řídící výbor 

Žádáme o úpravu materiálu, aby byl mezi členy Řídícího výboru zařazen také zástupce Svazu průmyslu 

a dopravy ČR. 

Odůvodnění 

Projekt STRATIN+ má řadu aktivit, které se týkají soukromé výzkumné a aplikační sféry zastupované Svazem 

průmyslu a dopravy ČR. Týká se to zejména mezinárodní spolupráce ve VaVaI, výzkumné a inovační 

specializace, technologického rozvoje, rozvoje lidských kapacit pro výzkum a inovace.  

Řídicí výbor složený ze zástupců MŠMT, MPO, České konference rektorů, AV ČR, TA ČR, GA ČR má dohlížet, 

zda jsou aktivity projektu sdílených činností realizovány plně v souladu s projektovým záměrem a odpovídají 

i potřebám cílové / uživatelské komunity projektu sdílených činností, kam Svaz beze sporu patří.  

Navíc má výbor kromě zástupců relevantních orgánů státní správy zahrnovat i představitele stěžejních 

výzkumných subjektů. Svaz zastupuje pozice a zájmy soukromého výzkumného sektoru, proto je logické, aby 

doplnil Českou konferenci rektorů a AV ČR. 

Zásadní připomínka 

2. K Usnesení vlády a kapitole 5.3 Evaluation report 

Žádáme sjednotit materiály v oblasti informování vlády.  

Odůvodnění 

Návrh Usnesení vlády ukládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy předložit pro informaci členů vlády ČR 

výstupy evaluační zprávy o řešení projektu sdílených činností v souladu s částí III. materiálu, a to do dne 

30. června 2025 a do dne 30. června 2028. Samotný dokument se zmiňuje jen o termínu v roce 2025. Je 

potřeba důvod předložení doplnit nebo termín 2028 odstranit. 

Zásadní připomínka 


