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Miliardy pro firmy a vědce chce rozdělovat pět
kandidátů. Volí se šéf Technologické agentury

Kdo bude nově rozdělovat
tři miliardy korun na spo-
lupráci vědců a firem, se
rozhodne už tento pátek.

Předsedou Technologické agen-
tury ČR se chce stát i bývalý fot-
balový rozhodčí Evžen Amler, je-
hož jméno se v roce 2004 objevilo
v odposleších při korupční aféře
známé takédíkydivadelní parodii
„Ivánku, kamaráde“.
Vedle Amlera a stávající šéfky

agenturyRutBízkovéusilují o post
další třikandidáti.Meziniminapří-
klad Petr Očko, který na minister-
stvuprůmysluaobchodupřipravu-
je fond podpory začínajících firem.
O novém předsedovi bude v pátek
hlasovat Rada pro výzkum, vývoj
a inovace, kterou vede vicepremiér
a předseda lidovců Pavel Bělobrá-
dek.Volbupakschválívláda. „Výběr
je zajímavý.Radanebudemít snad-
nou volbu,“ komentuje místopřed-
seda vládypro vědu a výzkum.
Evžena Amlera znají fotbaloví

fanoušci jako rozhodčího, který
coby pomezní řídil například se-
mifinále mistrovství světa v roce
2002. „Rozhodčímužnejsem14 let,
nemám s fotbalovým hnutím nic
společného,“ říká k 12 let staré ko-
rupčníkauze. Jeho jménose tehdy
objevilomeziprvnímiobviněnými,
státní zástupce ale stíhání zrušil.
V současnosti Amler vyučuje

na šesti fakultách vysokých škol
a zabývá se nanotechnologiemi,
tkáňovým inženýrstvím a inte-
ligentními budovami. „Mám věk
na to, abych buď nic nekritizoval,
nebokdyž seminěconelíbí, poku-
sil se to změnit,“ říká sedmapade-
sátiletý profesor. Zaměřit se chce
na to, jestli se vědcům a firmám
rozdělují peníze efektivně a zda
jsou výsledky bádání dostatečně
kvalitní.

Pro současnou šéfku agentury
Bízkovou nebude snadné post ob-
hájit. Přiznává, že její slabinou je
právědomluvasBělobrádkovoura-
dou. „S jednotlivými členy se nám
daří spolupracovat, ale s celou ra-
dounemámenastavenoupravidel-
nou komunikaci,“ uvádí. V její ne-
prospěch navícmůže hrát i fakt, že
mělablízkokODSado funkcebyla
dosazena ještě za Nečasovy vlády

předsednictvoTechnologickéagen-
tury.„Vechvíli,kdyjsmezjistili,žeby
bylo třeba posílit pozici paní před-
sedkyně, rozhodli jsme se podpořit
jejíkandidaturu,zakterouplněsto-
jíme,“ říká stávající místopředseda
MartinBunček.
Slušnoustartovnípozicivsouboji

o post šéfa agenturymá ale kromě
Bízkové iPetrOčko, který senami-
nisterstvu průmyslu a obchodu za-
bývá jakošéfodborufinancováním
a řízením projektů. Slibuje právě
větší spolupráci s Bělobrádkovou
radou, což by mu mohlo při volbě
pomoci. „Technologická agentura
je klíčová instituce v oblasti pod-
poryaplikovanéhovýzkumuavědy
vČesku, která jepo šesti letechexi-
stence již plně funkční. Nicméně je
vhodné posílit zaměření agentury
na klíčové potřeby trhu a posílit
také spolupráci s klíčovými insti-
tucemi,“ řeklOčko.
ChodTechnologickéagenturyby

rádovlivňoval i člověk,který jejpo-
slední čtyři roky z pozice hodnoti-
tele projektů kontroloval. „Můj po-
hled jakočlověka,kterémuje38 let,
jetroškujinýnežstávajícíhovedení
opůlgeneracestaršího”,míníPavel
Habarta z Technologického cent-
ra Akademie věd. Má zkušenosti
ze startupovéhoprostředí – šest let
jakošéfpodnikatelskéhoinkubáto-
rupomáhal firmámrůst.
Na jedno z nejdůležitějších míst

v české vědě se zkouší dostat i aka-
demik,kterýmákpropojeníbyzny-
suavědyblízko,RudolfKampfzVy-
soké školy technické a ekonomic-
ké v Českých Budějovicích. „Jsme
něcojinéhonežstandardnívýzkum-
né organizace, máme přes tisícov-
ku smluv uzavřených s firmami.
Například s Českými drahami, fir-
mouJihostroj, rozvíjímespolupráci
sTemelínem,“vyjmenovávádocent,
který se zabývá dopravou a přál by
si, aby byly programyTechnologic-
ké agentury přehlednější a dosáhlo
naně vícemladýchbadatelů.

Adéla Skoupá, Vojtěch Scheinost
autori@economia.cz

Věda a sport
Vedle
akademické
dráhy působil
Evžen Amler
jako fotbalový
rozhodčí.
Foto: Profimedia

Připravili jsme
možnost, že leteckou
službu zabezpečí
armáda. Je důležité,
aby o tom vláda
rozhodla rychle.

Svatopluk Němeček
Ministr zdravotnictví žádá rychlé
rozhodnutí, zda bude provozovat
leteckou záchrannou službu stát,
nebo soukromé firmy.

■ RUSKO

Z vraždy Němcova viní
politik čečenského vůdce
Ruský opoziční politik Ilja Jašin zveřejnil
zprávu, v níž obvinil čečenského vůdce
Ramzana Kadyrova z podílu na loňské vraž‑
dě svého kolegy Borise Němcova. Bývalý
vicepremiér a kritik Kremlu byl zastřelen
před rokem. Za pachatele označily úřady
příslušníka speciálního čečenského bezpeč‑
nostního praporu Sever a jeho komplice.
Jašin varoval, že Kadyrov vytvořil z auto‑
nomního Čečenska vlastní kalifát, který
může hrozit svatou válkou proti Rusku.

■ ČESKO

Sedm politických hnutí
má pozastavenou činnost
Nejvyšší správní soud pozastavil činnost
sedmi politických hnutí, zejména kvůli
nedodání úplných finančních zpráv. Je
mezi nimi hnutí Zelení, které vzniklo
v roce 2006 jako alternativa Strany ze‑
lených, dále Antibursík – Stop ekoteroru
a regionální subjekty. Strany s pozasta‑
venou činností musí do roka odstranit
důvody soudního rozhodnutí. Pokud
nedostatky nenapraví, podá vláda návrh
na rozpuštění strany.

■ Z TWITTERU

Každá společensky odpovědná firma
by měla umožnit svému zaměstnanci
darovat krev.

@vitulrych
Vít Ulrych, lékař a politik za KDU‑ČSL v Pardubicích

■ ČESKO

Pražskou Opencard
nahradí v březnu Lítačka
Nová karta pro MHD v Praze, která
nahradí Opencard, se bude jmenovat
Lítačka. Pro název se v průzkumu,
který si magistrát zadal, vyslovilo
52,5 procenta lidí, uvedla primátorka
Adriana Krnáčová. Projekt město
spustí 1. března. Náklady na pořízení
nového systému byly 1,9 milionu ko‑
run. Opencard přitom ve stejné fázi
stála 165 milionů korun a její celkové
náklady přesáhly 1,7 miliardy korun.

KDO CHCE VÉST
TECHNOLOGICKOU
AGENTURU

Rut Bízková
Stávající předsedkyně chce
obhájit svůj post. Má podporu
58 vědeckých institucí a firem.
Přiznává ale potíže v domluvě
s Bělobrádkovou Radou pro
výzkum, vývoj a inovace, která
o pozici rozhoduje.

Evžen Amler
Profesor navržený na prestiž‑
ní místo Karlovou univerzitou
a Akademií věd se zabývá hlavně
tkáňovým inženýrstvím a nano‑
vlákny. Je bývalým mezinárodním
fotbalovým rozhodčím.

Petr Očko
V současnosti připravuje na mi‑
nisterstvu průmyslu a obchodu
spuštění fondu na podporu
start‑upů a řídí odbor finančních
nástrojů.

Pavel Habarta
Působí jako projektový manažer
v oddělení rozvoje podnikání
v Technologickém centru Akade‑
mie věd.

Rudolf Kampf
Technologiemi se docent zabývá
na své domovské Vysoké škole
technické a ekonomické v Čes‑
kých Budějovicích, zaměřuje se
hlavně na dopravu a logistiku.

Briefing

vroce2012.ZároveňmáaleBízková
zastání u ministra financí Andreje
Babiše(ANO).Přisestavovánívlády
jí dokonce nabízel postministryně
životního prostředí, který ale kvůli
agentuře odmítla.
Pod nominaci Bízkové se pode-

psalo 58 jmen z české vědy – od fi-
rem přes výzkumné ústavy až
po osm rektorů technických vyso-
kých škol. A stojí za ní i současné

Ivane, známe
se a oba dva
víme, jak to
všechno běží.
Já jsem ti chtěl
říct, že tam
budu včas
a všechno
dám do po‑
řádku. A pak
ti brnknu.

Evžen Amler
jako rozhodčí
při telefonátu
s Ivanem
Horníkem,
hlavní postavou
fotbalové korupční
aféry z roku 2004.
Rozhovor tehdy
zachytily policejní
odposlechy.
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