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1. Ke Statutu 

Žádáme, aby byl Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zařazen mezi členy Národní koordinační skupiny (NKS).  

Odůvodnění: 

SP ČR představuje hospodářského a sociálního partnera, který významně zastupuje průmyslový výzkum. NKS 

se má zaměřit primárně na koordinaci jednotlivých poskytovatelů při implementaci relevantních reforem 

a investic Národního plánu obnovy v oblasti VaVaI a plnění souvisejících cílů. Dále má koordinovat přístup 

k podpoře průmyslového výzkumu, hodnotit a formulovat doporučení v oblasti sbližování podmínek pro 

poskytování podpory a posuzovat nastavení struktury komplementárních programů podpory podléhajících 

RIS3 strategii a naplňujících její cíle. Vidíme jako nezbytné plnohodnotné zastoupení SP ČR (nejen jako možný 

stálý host), aby se všechny úkoly dané NKS podařilo zdárně naplnit. SP ČR disponuje praktickými zkušenostmi 

od řešitelů projektů v průmyslovém výzkumu, má zástupce v řadě programů navázaných na RIS3 strategii, 

proto může nabídnout své návrhy či poskytnou zpětnou vazbu u připravovaných řešení při sbližování 

podmínek podpory nebo nastavování programů. 

Zásadní připomínka 

2. Ke Statutu 

Navrhujeme doplnit z legislativních důvodů Statut ve dvou bodech následovně: 
a) v čl. II odst. 2 písm. b): „sbližování podmínek pro poskytování podpory průmyslového výzkumu“, 
b) v čl. III odst. 2 písm. a) „zástupci poskytovatelů podpory výzkumu, vývoje a inovací průmyslového 
výzkumu, a to na úrovni náměstka nebo ředitele odboru odpovědného za výzkum, vývoj a inovace:“ 

Odůvodnění: 

Na rozdíl od názvu NKS a dalších ustanovení Statutu zde došlo k vypuštění specifikujícího textu, čímž by se 
materiál jednak stal vnitřně rozporným, jednak by NKS pak řešila problémy, které jí nepřísluší vzhledem 
k důvodu jejího zřízení. Kromě toho podpora průmyslového výzkumu může náležet do více sekcí/odborů - 
např. na  MPO se týká nejen Sekce digitalizace a informací (p. nám. P. Očko), ale i Sekce fondů EU (p. nám. 
M. Piecha), obdobně rozděleno je to i na jiných ministerstvech. 

Doporučující připomínka 


