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Č. j.: 155/6000/2022 

 

A. Zásadní obecná připomínka k předloženému materiálu 

1. V materiálu je několikrát zmíněn důraz na soulad koncepce s RIS3. Např. aktualizovaná 

Příloha I RIS3 však mj. uvádí obecná i konkrétní opatření a témata VaVaI v různých aplikačních 

odvětvích, vč. energetiky, hutnictví, chemického průmyslu (průmyslová chemie), strojírenství 

apod., z nichž mnohá přímo souvisí a jsou mnohdy stěžejní pro pokroky a dosahování evropských, 

národních i sektorových cílů v ochraně životního prostředí a klimatu. Koncepce však toto přímo 

nezohledňuje (ani v materiálu, ani v jeho Příloze č. 3), naopak jsou v souvislosti s RIS3 

zdůrazňována témata spíše mimo průmysl. Požadujeme tedy doplnění, minimálně pak přímé 

ujištění (v samotném textu koncepce), že témata a opatření v oblasti ŽP uvedené ve zmíněné 

příloze RIS3 jsou brána v potaz a jsou rovněž součástí zacílení této koncepce. 

B. Zásadní konkrétní připomínka k předloženému materiálu 

1. Připomínka k Příloze č. 3, opatření 2.1.1 (str. 21) 

V oblasti zaměření výzkumu na mitigační opatření požadujeme upravit na základě níže uvedeného 

odůvodnění následující bod: 

„výzkum a vývoj efektivních nástrojů a opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, a to s 

ohledem na možnosti měření uhlíkové stopy v celém životním cyklu daného produktu a využití 

metody design thinking při jejich navrhování,“. 

Odůvodnění: 

Uvedené nedává příliš smysl, resp. není jasné, jak je zde myšlena provázanost mitigačních 

opatření s měřením uhlíkové stopy v rámci celého životního cyklu. Výzkum a vývoj je třeba 

primárně zacílit na mitigační opatření v jednotlivých (např. průmyslových) odvětvích a procesech a 

vedle toho se případně zabývat metodikami měření a možnostmi snižování emisí v některých 

fázích životního cyklu výsledných produktů. Vhodné by tedy bylo rozdělit tento bod do dvou bodů 

anebo alespoň odstranit uvedenou souvislost mitigačních opatření s životním cyklem produktu. 

 


