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VLÁDNÍ KONCEPCE A 

STRATEGIE

 Inovační strategie ČR 2019-2030)

– ČR inovační lídr, konkurenceschopnost → 

efektivní VS, 9 prioritních oblastí pro inovace

– Cíle v gesci MV se zaměřených 

– Příprava společnosti na AI, BigD

– Nástroje: z. Práva občanů na dig. Služby

 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 

České republiky 2021+ 
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VLÁDNÍ KONCEPCE A 

STRATEGIE

 Národní výzkumná a inovační strategie 

pro inteligentní specializaci ČR 2021-

2027

– Cíle a opatření (podpora digitalizace + 

eGovernment, vysokorychlostní internet, 

kybernetická bezpečnost)

 Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

 Digitální; Česko (2. část: Inovační 

strategie ČR) 3



VLÁDNÍ KONCEPCE A 

STRATEGIE

 Národní strategie umělé inteligence v 

České republice 2019-2035

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

(2019)
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https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-strategie-umele-inteligence-v-cr?typ=struktura


LEGISLATIVA

 zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z 

veřejných prostředků (definice inovací podle Oslo 

manuálu)

 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích

 zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o 

změně některých zákonů

 zákon č. 49/2020 Sb., o bankovní identitě

 Evidence elektronických dokumentací, Národní 

geoportál územního plánování
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Další nástroje k podpoře 

inovací VS

 Cena ministra vnitra za mimořádné 

výsledky v oblasti bezpečnostního 

výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací

 Strategická inteligence pro výzkum a 

inovace (STRATIN+)

 program Beta2, Zéta a Éta TA ČR 
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