
 

 

Premiér Sobotka jednal s vedením Technologické 

agentury ČR 

Zveřejněno 6.3. 2015 

Jaká je současná role Technologické agentury ČR (TA ČR) v podpoře aplikovaného výzkumu a jak ji 

plní? Jak bude vypadat připravovaný zákon o podpoře výzkumu a vývoje? Bude TA ČR podřízena 

novému ministerstvu pro vědu, které plánuje vytvořit vicepremiér Bělobrádek? Jakou roli by agentura 

měla v systému mít a s jakým rozpočtem by měla hospodařit? To byly hlavní otázky, o kterých dnes na 

společném jednání diskutoval premiér Bohuslav Sobotka s vedením TA ČR v čele s předsedkyní Rut 

Bízkovou. 

“Návštěvy pana premiéra Sobotky si velmi vážíme, proto se jednání účastnilo předsednictvo i členové 

výzkumné a kontrolní rady. Jsme rádi, že jsme mohli panu premiérovi prezentovat své dosavadní 

výsledky a debatovat s ním o nastavení systému podpory výzkumu a vývoje. Těší nás podpora, kterou 

nám dosud pan premiér prokázal. Také to, že uznává významnou roli Technologické agentury v tomto 

systému,” řekla po jednání předsedkyně TA ČR Rut Bízková. 

Rut Bízková představila premiéru Sobotkovi plán nových veřejných soutěží TA ČR v programech 

podpory aplikovaného výzkumu na rok 2015. Na konci února byla vyhlášena veřejná soutěž v rámci 

programu GAMA - podprogram 1, který se zaměřuje na podporu “vnitřních grantových 

agentur” ve výzkumných organizacích a na podporu využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje v 

komerční praxi. Na přelomu dubna a května budou následovat programy OMEGA na podporu 

výzkumu v oblasti aplikovaných společenských věd a DELTA pro spolupráci českých firem a 

výzkumných organizací s čínskými partnery. 

Zástupci TA ČR premiéra Sobotku informovali, že nabídka dalších veřejných soutěží bude omezená 

kvůli současnému stavu rozpočtu TA ČR. Další veřejné soutěže TA ČR vyhlásí v případě, že dojde k 

nárůstu finančních prostředků určených ze státního rozpočtu na aplikovaný výzkum.  

Veřejné soutěže by pak byly vyhlášeny podle vládou schválených programů. Dále byly na jednání 

představeny projekty, které TA ČR realizuje s podporou z operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Jejich pomocí se významně zkvalitňuje činnost agentury. 

Na jednání byl představen také projekt INKA, ve kterém se mapuje inovační potenciál v České 

republice. Cílem projektu je příprava udržitelné metodiky zjišťování inovačního potenciálu tak, aby 

mohla TA ČR měření inovační kapacity s určitou periodou opakovat a zjistit, zda a v čem jsme v Česku 

inovativnější a tím konkurenceschopnější. “Pomocí projektu zjišťujeme, zda státní podpora výzkumu k 

něčemu byla - proto potřebujeme vědět, kdo jaký výzkum, který povede k inovacím, je schopen 

provést a na druhé straně, zda a po jakém výzkumu, je nějaká poptávka,” řekla Bízková. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Technologická agentura České republiky je organizační složkou státu, která zabezpečuje přípravu  

a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, včetně programů pro potřeby státní 

správy, veřejných soutěží ve výzkumu a zadávání veřejných zakázek ve vývoji a inovacích. 
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