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Dne 23. 6. 2003 uplyne 10 let od vzniku Asociace inovačního podnikání České
republiky (AIP ČR). AIP ČR je sdružením fyzických osob delegovaných zakládajícími
členy Společností vědeckotechnických parků, Společností pro podporu transferu tech-
nologií a Českou společností pro nové materiály a technologie a dalšími tuzemskými
a zahraničními subjekty, které se podílejí na rozvoji inovačního podnikání v České
republice.

Cílem činnosti AIP ČR je vytvářet předpoklady pro rozvoj inovačního podnikání, 
tj. výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů a technologií,
budování vědeckotechnických parků a činnosti inovačních firem. Hlavním cílem je
vytvořit v rámci inovačního procesu inovační infrastrukturu a podmínky pro fungující
inovační trh.

Od vzniku AIP ČR plnila naše země tři programová prohlášení vlád, vzešlých z řád-
ných parlamentních voleb v letech 1992 a 1996 a mimořádných parlamentních voleb
v roce 1998. Dosud žádné programové prohlášení neobsahovalo jako prioritu
podporu inovací v ČR. Česká republika dosud nepřijala „Národní inovační politiku“
a je tak jedinou zemí v rámci kandidátských zemí EU, která tuto politiku nemá.

Ve svém stanovisku k přípravě Programového prohlášení, zveřejněném v ip&tt
2/2002, str. 2, jsme navrhli základní opatření, která však nebyla akceptována. V tom-
to čísle časopisu jsou uvedeny dokumenty pro oblast inovačního podnikání v ČR. Tyto
dokumenty jsme průběžně zveřejňovali od roku 1993, bohužel bez adekvátního ohla-
su státních orgánů. Považujeme je za základní  příspěvek AIP ČR k přípravě Inovační
strategie ČR a Národní politiky inovací. 

V této souvislosti proto musíme konstatovat, že současné priority Vlády ČR, nezá-
jem Parlamentu ČR i dalších institucí postupně povedou Českou republiku do skupiny
rozvojových a zaostalých zemí. Věříme, že ČR se stane členem EU v roce 2004 a by-
lo by proto nanejvýš nutné, aby do rodiny zemí EU vstupovala jako země s vysokým
růstovým potenciálem. Inovace a jejich zásadní podpora jsou pak prvořadou prioritou
pro vytváření nových zdrojů české ekonomiky. Prioritou vlády musí být přijetí takových
prorůstových opatření, jejichž realizace bude prakticky „okamžitá“. S tím samozřejmě
souvisí i stanovení zodpovědnosti, kterou by měl mít např. místopředseda vlády pro
hospodářskou politiku (paradoxně tato funkce ve vládě není), případně ministr prů-
myslu a obchodu.

AIP ČR  má potenciál k tomu, aby se na přípravě a realizaci „Inovační strategie ČR“
a „Národní inovační politiky“ podílela. Zásadní změna přístupu exekutivních i legisla-
tivních složek České republiky je ovšem nutnou podmínkou.
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