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sahem dokumentů zpracovaných Evropskou technologic-
kou platformou pro udr�itelnou chemii (European Techno-
logy Platform for Sustainable Chemistry) �The vision for 
2025 and beyond� a �Strategic Research Agenda�. Dotý-
kají se oblastí průmyslové biotechnologie, technologie 
materiálů, nových typů reakcí a procesů a dále horizontál-
ních zále�itostí jako jsou společenské otázky v oblastech 
podpory veřejného dialogu o technologiích pro udr�itelnou 
chemii, strategie vyhodnocení rizik a jejich řízení, spolu-
práce s ostatními technologickými platformami na společ-
ných problémech, podpory inovací, motivace a vzdělávání 
mladých nadaných osob, rozvoje dovedností potřebných 
pro chemický průmysl nebo změny �image� chemického 
průmyslu. 

SusChem ČR byla zalo�ena 12 subjekty: společnost 
AGROFERT Holding, a.s., , BorsodChem MCHZ, s.r.o., 
České technologické centrum pro anorganické pigmenty, 
a.s., Hexion Specialty Chemicals, a.s., Spolek pro chemic-
kou a hutní výrobu, Svaz chemického průmyslu České 
republiky, Technologické centrum Akademie věd České 
republiky, Ústav chemických procesů AV ČR a.s., Vysoká 
�kola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav 
anorganické chemie, a.s., Výzkumný ústav organických 
syntéz, a.s. a Zentiva, a.s. V dal�í fázi se k iniciativě 
SusChem ČR připojily společnosti Ekora, s.r.o., Fakulta 
chemicko-technologická Univerzity Pardubice a Linde 
Technoplyn, a.s. 

Prvním z úkolů zúčastněných je vytvoření Stanov 
SusChem ČR a zvolení jeho orgánů. Předpokládá se, �e 
SusChem ČR bude organizačně napojen na sekretariát 
Svazu chemického průmyslu České republiky. Dal�ím 
úkolem bude pro SusChem ČR příprava na vyu�ití pro-
středků 6. a 7. rámcového programu EU pro český chemic-
ký výzkum a podporu propojení s evropskými subjekty. 

Česká technologická platforma pro udr�itelnou che-
mii má otevřený charakter. Do platformy mohou vstoupit 
noví členové tím, �e podepí�í Deklaraci o ustavení platfor-
my a současného projevení souhlasu stávajících členů De-
klarace. 
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V prosinci 2005 byla ustavena Česká národní techno-

logická platforma pro udr�itelnou chemii (SusChem ČR). 
Úkolem SusChem ČR je podpora aktivit a iniciativ organi-
zací působících ve prospěch rozvoje chemie a chemického 
průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, 
výzkumných, technologických a inovačních aktivit. 

Základními cíli SusChem ČR jsou: 
1. Zvy�ování konkurenceschopnosti českého chemické-

ho průmyslu v České republice. 
2. Na základě iniciování a provádění vědecko-

technických výzkumů a komerčního vyu�ití vědec-
kých ře�ení vytváření mostu mezi vědou, výzkumem 
a průmyslem v oblasti chemie. 

3. Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického 
rozvoje v chemickém průmyslu. 

4. Zapojení České republiky do realizace hlavních čin-
ností Evropské technologické platformy pro udr�itel-
nou chemii následujícími způsoby: 
− zpracování vize rozvoje sektoru, 
− vypracování programu strategického výzkumu, 
− iniciování a provádění vědecko-technických 

výzkumů, 
− tvorba strategie pro rozvoj moderních chemic-

kých technologií, 
− spolupráce při vytváření politiky a právních 

předpisů slou�ících k povzbuzení inovačních 
aktivit. 

Přehled aktivit spojených s oblastmi výzkumu je ob-
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