Zápis z 39. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
30.9.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Kebo
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pavlíková, Pazour
Omluveni:
Bunček, Pospíšil
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 38. zasedání PřTA ČR ze dne 16.9. nebyly vzneseny připomínky.
2. Úkoly vyplývající ze zápisu z 38. zasedání PřTA ČR ze dne 16.9. byly splněny nebo
jejich plnění probíhá.
3. Bod týkající se předání ceny TA ČR v rámci soutěže Nejlepší spolupráce roku byl
vzhledem k nepřítomnosti Bunčeka přesunut na příští jednání předsednictva.
4. Předsednictvo vzalo na vědomí nabídku účasti na České technologické misi do
provincie Guangdong v Číně, která však vzhledem k časovým možnostem členů PřTA
ČR nebude moci být využita. Bartošová připraví v tomto smyslu odpověď pro Mgr.
Solila z CzechInvestu.
O: Bartošová
T: 1.10.2010
5. Klusáček shrnul stav příprav programu Strategických center, Pazour prezentoval
k tomuto programu třetí podkladovou studii. Členové PřTA ČR zašlou své případné
připomínky ke studii do 3.10., následně bude připraven návrh programu SC.
O: členové PřTA ČR (připomínky)
T: 3.10.2010
O: Klusáček, Pazour (návrh programu)
T: 14.10.2010
6. Pavlíková prezentovala aktuální verzi textu programu OMEGA a požádala členy PřTA
o zaslání případných připomínek. Na základě informace od ředitele sekretariátu RVVI
M.Blažky, že projekty v programu OMEGA nemohou být spolufinancovány
z institucionálních prostředků, bude text programu v tomto smyslu upraven.
O: členové PřTA ČR (připomínky)
T: 7.10.2010
O: Pospíšil, Pavlíková (úprava textu)
T: 14.10.2010
7. Janeček informoval, že příprava programu BETA probíhá bez problémů, uvedl, že
zřejmě již nebudou nutné další schůzky pracovní skupiny tohoto programu.
8. Předsednictvo odsouhlasilo způsob volby místopředsedů Rad podprogramů (RPP)
ALFA. Dále projednalo výhled personálního obsazení Rady programu (RP) ALFA.
O: členové PřTA ČR
T: 14.10.2010
9. Chroustová prezentovala návrh závěrečného protokolu hodnocení projektů z Rad
podprogramů ALFA. Předsednictvo rozhodlo, že na vyžádání budou předkladatelům
projektů poskytovány pouze oponentské posudky, nikoliv posudky zpravodajů. Postup
při řešení případných odvolání, který je v kompetenci dosud nejmenované
(Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR) Kontrolní rady, bude předsednictvo
konzultovat s RVVI, KaTA připraví v tomto smyslu dopis adresovaný

místopředsedkyni RVVI Kopicové, která je zpravodajkou RVVI pro agendu TA ČR.
Předsednictvo požádalo, aby na schůzce předsedů RPP dne 7.10. byla připomenuta
všechna pravidla pro hodnocení s cílem sjednotit další postup. Bude rovněž projednán
postup v případech, kdy jsou v projektu požadovány investiční prostředky. Chroustová
připraví agendu pro tuto schůzku, ke které mohou členové PřtA ČR zaslat své
připomínky.
O: členové PřTA ČR (připomínky)
T: 4.10.2010
O: KaTA (dopis na RVVI)
T: 7.10.2010
10. Předsednictvo projednalo a schválilo kapitolní sešit TA ČR na rok 2011.
11. V návaznosti na schválení návrhu Výzkumné rady TA ČR na 257. zasedání RVVI
Klusáček připraví a rozešle k připomínkám teze postupu k zahájení činnosti VR TA
ČR včetně návrhu programu 1. společného jednání VR a PřTA ČR.
O: Klusáček
T: 3.10.2010
12. Bylo dohodnuto, že za přípravu MoU s japonskou organizací NEDO bude za
předsednictvo odpovědný Kebo.
13. Předsednictvo projednalo zásady mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného
výzkumu a požádalo ředitele KaTA o náměty na řešení (vč. určení pracovníka KaTA,
do jehož agendy bude mezinárodní problematika spadat).
O: Hladík
T: 14.10.2010
14. Předsednictvo vzalo na vědomí materiál „Návrh kandidátů na Národní cenu vlády
Česká hlava za rok 2010“ zaslaný 1. místopředsedkyní RVVI Hronovou a rozhodlo, že
ho TA ČR nebude připomínkovat.
15. Předsednictvo rozhodlo o změně termínu konference TA ČR, která se dle nové dohody
uskuteční v týdnu od 13.12. Hladík rozešle výchozí podklad organizace konference
k připomínkám. Aktualizované verze itineráře budou nadále předkládány zpravodajem
pro přípravu konference Bunčekem.
O: Hladík (rozeslání itineráře)
T: 1.10.2010
O: Bunček (další informace)
T: průběžně
16. Byl projednán návrh zprávy o činnosti předsednictva TA ČR, včetně jeho odměn a
odměn VR a KR TA ČR. Předsednictvo se dohodlo, že se k zásadám rozdělování
odměn v budoucnosti vrátí. Odměny byly schváleny dle přílohy 1 tohoto zápisu.
Zpráva o činnosti předsednictva bude zaslána řediteli sekretariátu RVVI.
O: Hladík
T: 4.10.2010
17. Předsednictvo schválilo čtvrtletní odměnu ředitele KaTA dle přílohy 2 tohoto zápisu.
18. Různé
a) Klusáček informoval o jednání s ředitelem Sekce fondů EU, výzkumu a
vývoje MPO Očkem. Uvedl, že bylo dohodnuto pokračování pravidelných
měsíčních schůzek vždy ve čtvrtek dopoledne týden před zasedáním RVVI
(účast za MPO – ředitelé Očko a Štícha, účast za TA ČR – předseda).
Předsednictvo konstatovalo, že na příští schůzce s MPO bude třeba
dohodnout, která z obou institucí vypíše veřejnou zakázku na opatření

softwarového nástroje k zamezení duplicity projektů v programech ALFA
a TIP (analogie programu na odhalení plagiátorství).
b) Předsednictvo vzalo na vědomí dopis předsedkyně Výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR Putnové ohledně ustavení
Kontrolní rady TA ČR.
c) Klusáček informoval, že dne 7.10. proběhne schůzka se dvěma
výzkumnými pracovníky z National Taiwan University ke spolupráci
v oblasti informačních technologií. Schůzka bude konkrétním
pokračováním spolupráce po podpisu MoU s NSC Čínská republika
(Taiwan). Za předsednictvo TA ČR se schůzky zúčastní Kebo.
d) Předsednictvo schválilo vystoupení ředitele KaTA na akci pořádané AIP
ČR Inovace 2010 a posterovou prezentaci TA ČR na této akci.
19. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 14.10.2010 ve 14.00 hod. v KaTA.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

