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zovala v minulém roce několik projektů zaměře-
ných na efektivitu své činnosti a jejich výstupy by 
měly být vyhodnoceny a využity.
Hlavními principy zefektivnění přípravy a reali-
zace programů by měly být zejména dlouhodobé 
a koncepční plánování, zajištění provázanosti všech 
programů, přehlednost a srozumitelnost programů. 
Jak už jsem zmiňoval, příprava programů musí být 
otevřená a transparentní a probíhat v komunikaci 
s klíčovými institucemi a s trhem o jeho potřebách 
v návaznosti na národní politiku výzkumu a vývoje.

Vidíte nějaké další aktuální výzvy 
pro agenturu?
Je jich určitě vícero. Mým cílem je vyhodnotit 
fungování programů agentury z věcného hlediska 
a zhodnotit jejich dosavadní dopady. Na základě 
tohoto vyhodnocení by měly být navrženy změny 
současných programů i programy nové. Velkou 
výzvou bude zejména připravit agenturu na období 
po roce 2020, kdy se výrazně sníží objem evropských 
fondů pro Českou republiku, včetně prostředků pro 
podporu výzkumu a vývoje, a role agentury jakožto 
poskytovatele podpory aplikovaného výzkumu 
z národních zdrojů tak relativně výrazně vzroste. 
Příprava programů na toto období musí stát právě 
mj. na vyhodnocení fungování dosavadního systé-
mu podpory, a s přípravou je tedy již čas začít.
Výzev pro rozvoj agentury je více – třeba efektivnější 
podpora výzkumných potřeb veřejné správy či větší 
zapojení malých a středních podniků do projektů 
aplikovaného výzkumu. Příležitostí je tedy mnoho 
a těším se na jejich realizaci ve spolupráci se zástupci 
rezortů, akademického i fi remního sektoru.  ■

RED

Novým předsedou Technologické 
agentury ČR vláda jmenovala 
Petra Očka v březnu letošního 
roku. Zeptali jsme se jej na jeho 
představy o dalším fungování 
této organizace a na jeho plány 
do nejbližší budoucnosti.

Gratulujeme ke zvolení šéfem TA ČR, 
tedy nejvýznamnější organizace, 
která poskytuje podporu v oblasti 

aplikovaného výzkumu a vývoje (VaV). 
Jakkoli z životopisu vidím, že již máte 
hodně zkušeností ve vysokých funkcích, 
co považujete za klíčové pro řízení 
organizace tohoto typu?
Za zásadní věc považuji systematickou komunika-
ci s hlavními partnerskými institucemi a orga-
nizacemi. TA ČR je specifi ckou organizací, která 
funguje jako most, který spojuje státní správu, 
akademický a komerční svět v oblasti aplikované-
ho výzkumu a vývoje. A právě proto je nezbytné 
se zástupci všech těchto sektorů pravidelně ko-
munikovat, vnímat jejich potřeby a vhodně na ně 
reagovat v programech, které TA ČR realizuje.
Klíčové pro řízení každé organizace je pak 
především kvalitní tým. I díky tomu, že jsem měl 
historicky velmi dobré pracovní vztahy s mno-
ha pracovníky TA ČR, mohu říci, že agentura 
disponuje mnoha zkušenými zaměstnanci, kteří 
jsou odborníky ve svých oblastech. Určitě pro svou 
práci na TA ČR považuji za důležitou personál-
ní stabilitu a motivaci k práci pro společné cíle 
agentury.

Tak vám přeji hodně štěstí. Zkuste stručně 
defi novat základní problém českého inovačního 
prostředí. Jakou roli by měla TA ČR sehrát při 
posilování inovačního potenciálu českého 
hospodářství? 
Největší výzvou je právě propojování soukromé 
a akademické sféry s cílem zajistit, aby se výsledky 
výzkumu a vývoje dostávaly do praxe a stimulovaly 
tak konkurenceschopnost české ekonomiky a její 
růst. V současné době se celkové výdaje na vý-
zkum a vývoj (veřejné i soukromé) pohybují okolo 
80 mld. Kč ročně. Nicméně jen 1 mld. Kč z této 
částky ročně jsou soukromé výdaje, které směřují 
do nákupu výsledků VaV akademických institucí, 
což ukazuje na malou reálnou spolupráci.
TA ČR může sehrávat roli na obou stranách – svý-
mi programy už dnes pomáhá mj. rozvíjet systémy 
komercializace výsledků VaV na výzkumných or-
ganizacích. Na druhé straně umožňuje podnikům, 
aby se zapojily do společných projektů s výzkum-
nými organizacemi a společně řešily konkrétní 
témata výzkumu a vývoje vedoucí k uplatnění 
v praxi. Prostor je určitě pro zavedení dalších opat-
ření, která povedou ke zvýšení motivace fi rem pro 
investice do tzv. smluvního výzkumu, tedy právě 
nákupu výsledků VaV od výzkumných organizací.

Jaké konkrétní kroky plánujete v prvních 
měsících svého působení na agentuře 
realizovat?
Agentura v principu funguje dobře, nicméně 
po šesti letech jejího fungování je vhodný čas 
provést evaluaci administrace implementovaných 
programů tak, aby byla eliminována jakákoli 
nadměrná zátěž, vyhodnocena efektivita procesů 
i zpětná vazba příjemců podpory. Agentura reali-

Nový šéf TA ČR: Výzvou je propojení 
soukromé a akademické sféry

Ing. PETR OČKO, Ph.D. (1976) 

Vystudoval informatiku a mezinárodní vztahy na VŠE v Praze a informační ekonomiku na Univerzitě 
Karlově. V akademické sféře působil i nadále, a to zejména v Ústavu informačních studií a knihovnictví 
Univerzity Karlovy, dále na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity v Brně či na Vysoké škole 
regionálního rozvoje.

V minulosti působil ve vysokých funkcích na Ministerstvu fi nancí, Ministerstvu dopravy a v agentuře 
CzechInvest. Od roku 2010 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde řídil Sekci fondů 
EU, výzkumu a vývoje a Odbor fi nančních nástrojů a řízení projektů, a věnoval se zejména podpoře 
podnikání, inovací či průmyslového výzkumu a vývoje.

Dne 9. března 2016 byl jmenován vládou do funkce předsedy Technologické agentury ČR.
Foto: Martin Kovář
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