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Evropa se musí naučit využívat svůj inovační potenciál  
 

Praha, 23. ledna 2009 – Ve dnech 22. a 23. ledna 2009 probíhá v Praze mezinárodní 
seminář s názvem Inovace pro konkurenceschopnost (INCOM) jako jedna z akcí 
pořádaných Úřadem vlády ČR v rámci českého předsednictví EU. Seminář je 
organizován Radou pro výzkum a vývoj (RVV) a Úřadem vlády pod záštitou předsedy 
vlády ČR a předsedy Evropské rady Mirka Topolánka, a zúčastní se jej kromě 
samotného premiéra také ministři průmyslu a obchodu, školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR Martin Říman a Ondřej Liška, 1. místopředsedkyně RVV PhDr. 
Miroslava Kopicová a řada předních odborníků na poli výzkumu, vývoje a inovací 
z České republiky, dalších států EU a také z USA. Seminář INCOM je 
věnován evropským politikám inovací a růstu s důrazem na potřebu odlišit tyto 
politiky s ohledem na různý stupeň inovační výkonnosti jednotlivých členských zemí 
EU.  
  
Premiér Mirek Topolánek zdůraznil ve svém vystoupení, že podpora inovací je jedním z pilířů 
Lisabonské strategie i jeho osobní prioritou, a že jde o první významný příspěvek českého 
předsednictví k Evropskému roku kreativity a inovací. „Jen díky inovacím budeme schopni 
reagovat na proměny globální poptávky, hledat nové trhy a přicházet s výrobky, které 
uplatníme v dobrých i ve zlých časech. Proto jsem si podporu inovací vzal jako svou 
premiérskou prioritou a dal ji tak nejvyšší politickou podporu,“ řekl premiér. A dodal: „Od 
vstupu do EU bojujeme za uplatnění čtyř základních unijních svobod a za odstranění 
diskriminací mezi starými a novými zeměmi. Volný pohyb osob, zboží, pracovních sil a 
služeb má všem umožnit rovnoprávně využívat výhod společného trhu, umožnit rovný 
přístup k bohatství současnosti. Ale my potřebujeme ještě pátou svobodu: volný pohyb 
znalostí.“  
 
Na závěr svého vystoupení navrhl premiér Mirek Topolánek účastníkům semináře založit 
Pražské inovační fórum, které by mělo spojovat odbornou a politickou expertízu reflektující 
specifika zemí přecházejících na znalostně založenou ekonomiku. Dále zdůraznil svou 
připravenost poskytnout tomuto projektu patřičnou politickou podporu. „Nemůžeme si dovolit 
dále přešlapovat na místě. Inovace přinesly Evropě světové prvenství v minulosti, jsou 
návodem k překonání problémů současnosti i klíčem k budoucnosti,“ uzavřel v této 
souvislosti. Účastníci semináře INCOM  tento návrh uvítali.  
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