
  

II. 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 

V reakci na stále ještě probíhající krizi spojenou s šířením epidemie koronaviru COVID-19, 
která s sebou ponese i do budoucna významné dopady do ekonomiky, se ukazuje za potřebné 
efektivněji koordinovat a zajišťovat podporu technologií a produktů, jejichž produkce je 
nezbytná pro strategickou bezpečnost státu. Zejména v krizových situacích je nezbytné 
maximalizovat centrální koordinaci a mobilizaci vlastních výrobních schopností a kapacit 
České republiky, a to za účelem zajištění zdraví a bezpečnosti občanu a strategické 
soběstačnosti. Nicméně aby tohoto mohlo být efektivně dosaženo, je nezbytné detailněji 
analyzovat možný vývoj a na základě analytických vstupů nastavit dlouhodobou podporu 
výzkumu, vývoje, investic, certifikací, produkce či nákupů strategických produktů a technologií. 
Koncepční uchopení této agendy pomůže také efektivněji nasměrovat podporu inovačního 
potenciálu a konkurenceschopnosti českých firem v souladu s Inovační strategií ČR 2019-
2030, stejně tak jako celkové strategické odolnosti České republiky. 

V souvislosti s nezbytností maximalizovat centrální koordinaci vlastních výrobních schopností 
a kapacit České republiky ve strategických oblastech, je zřizována Rada pro koordinaci 
podpory strategických technologií a produktů (dále jen „Rada“), jako pracovní orgán pro řešení 
strategických hospodářských záležitostí spojených s podporou strategických technologií a 
produktů nezbytných pro řešení krizí i jejích následků. Aby tohoto mohlo být efektivně 
dosaženo, je nezbytné detailně analyzovat možný vývoj a na základě analytických vstupů 
nastavit dlouhodobou podporu výzkumu, vývoje, investic, certifikací, produkce, exportu, či 
nákupů strategických produktů a technologií. Zejména však bude řešit i středně a dlouhodobou 
strategii podpory strategických odvětví v ČR a jejich implementaci s ohledem na zajištění 
strategické bezpečnosti, a také s ohledem na pozitivní socioekonomické dopady této podpory.  

V rámci případné krize pak bude spolupracovat s příslušnými orgány zřízenými dle zákonů č. 
240/2000 Sb. a č. 241/2000 Sb. při zajištění a udržení klíčových výrobních a vývojových 
kapacit při vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, jakož i při 
hrozbě vzniku krizové situace, nebo při jiných závažných situacích týkajících se 
bezpečnostních či ekonomických zájmů České republiky. V této souvislosti bude významným 
úkolem zřizované Rady zachování a efektivní využití výrobních a vývojových kapacit klíčových 
pro udržení strategické autonomie, respektive soběstačnosti, státu v době krize a dále zajištění 
a integrace opatření pro udržení domácího průmyslu v případě krize ekonomické.  

V čele Rady stojí předseda Rady. Předsedu Rady jmenuje a odvolává ministr průmyslu a 
obchodu. Místopředsedu Rady a Tajemníka Rady jmenuje a odvolává na návrh předsedy 
Rady ministr průmyslu a obchodu. Rada sestává z osob pověřených Ministerstvem průmyslu 
a obchodu, Ministerstvem obrany, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra, 
Ministerstvem financí, Státní správou hmotných rezerv, Svazem průmyslu a dopravy, 
Hospodářskou komorou ČR, Agenturou CzechInvest, Asociací malých a středních podniků a 
živnostníků, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace. K jednání Rady je možno přizvat jako hosty zástupce dalších institucí, 
například zástupce samospráv. Záměrem je sestavit Radu ze zástupců příslušných úřadů a 
institucí tak, aby tento představoval průnik napříč tuzemským průmyslovým spektrem a s úřady 
s působností spjatou s mimořádnou situací.  

Dopady návrhu na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí.  



Stránka 2 (celkem 2) 

Předkládaný návrh nemá dopady na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí.  

Soulad s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České 
republiky.  

Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s 
mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.  

Soulad s právem Evropské unie. 

Předkládaný návrh je v souladu s předpisy Evropské unie. 

 


