
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 24. srpna 2016 č. 729 

 
k Iniciativě Průmysl 4.0 

Vláda 

I. bere na vědomí Iniciativu Průmysl 4.0, uvedenou v části III materiálu čj. 1034/16       
(dále jen „Iniciativa“); 

II. doporučuje 

1. členům vlády 

a) zohlednit Iniciativu při přípravě a realizaci střednědobých politik v jejich působnosti a při 
přípravě souvisejících koncepčních a legislativních dokumentů, 

b) rozpracovat, zpřesnit či doplnit opatření identifikovaná v Iniciativě v jejich působnosti 
a spolupracovat přitom s koordinátorem digitální agendy České republiky a ministrem 
průmyslu a obchodu, 

2. koordinátorovi digitální agendy České republiky promítnout opatření podle bodu II/1b 
tohoto usnesení do aktualizace Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu (usnesení vlády 
ze dne 18. května 2016 č. 445, k návrhu řešení koordinace digitální agendy na národní 
úrovni), 

3. koordinátorovi digitální agendy České republiky nadále monitorovat ve spolupráci se  
členy vlády a hospodářskými a sociálními partnery vývoj agend spojených se 
4. průmyslovou revolucí a opatření členských států Evropské unie a  relevantních orgánů 
a institucí Evropské unie v této oblasti; 

III. ukládá 

1. předsedovi vlády založit ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy České republiky 
a dalšími zainteresovanými členy vlády do 24. listopadu 2016 Alianci Společnost 4.0 
jako koordinační mechanismus se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a 
zástupců akademických a vědeckých obcí ke koordinaci agend spojených se 
4. průmyslovou revolucí, 

2. místopředsedovi vlády pro výzkum, vývoj a inovace a předsedovi Rady pro výzkum 
vývoj a inovace zajistit v pracovních formacích Úřadu vlády - Sekce pro vědu, výzkum 
a inovace a na jednáních Rady pro výzkum vývoj a inovace přiměřenou koordinaci aktivit 
v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyplývající z Iniciativy; 

IV. vyzývá 

1. hospodářské a sociální partnery, zejména představitele Českomoravské konfederace 
odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářské komory 
České republiky, aby představili vlastní iniciativy, kterými mohou aktivně přispět 
k implementaci a realizaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí, 
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2. hospodářské a sociální partnery, zejména představitele Českomoravské konfederace 
odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářské komory 
České republiky a zástupce akademických a vědeckých obcí ke spolupráci                     
s koordinátorem digitální agendy České republiky na  krocích směřujících ve smyslu 
bodu III/1 tohoto usnesení k založení a činnosti Aliance Společnost 4.0, jakožto 
koordinačního mechanismu, a přispěli tak k implementaci a realizaci iniciativ spojených    
s digitalizací ekonomiky a společnosti a se 4. průmyslovou revolucí. 

Provedou: 
členové vlády, 
koordinátor digitální agendy 
České republiky  
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
předseda vlády 


