Zápis z 40. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
14.10.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Kebo
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Pavlíková, Pazour, Procházková
Omluveni:
Bunček, Pospíšil
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 39. zasedání PřTA ČR ze dne 30.9. nebyly vzneseny připomínky.
2. Úkoly vyplývající ze zápisu z 39. zasedání PřTA ČR ze dne 30.9. byly splněny nebo
jejich plnění probíhá.
3. Předsednictvo vzalo na vědomí zájem o spolupráci s TA ČR ze strany KIAT (Korea
Institute for Advancement of Technology), o kterém bylo informováno
prostřednictvím organizace CzechInvest. Kebo zašle KIAT kontaktní e-mail
se základními informacemi o TA ČR a s nabídkou na zahájení diskuse o spolupráci.
O: Kebo
T: 21.10.2010
4. Předsednictvo rozhodlo, že zástupci TA ČR v orgánech TAFTIE budou Klusáček Board a Hladík - Executive Working Group.
5. Kebo informoval o jednání se zástupci National Taiwan University dne 7.10., které
bylo zaměřeno především na spolupráci v oblasti ICT. Klusáček uvedl, že o dosavadní
agendě TA ČR v oblasti mezinárodní spolupráce bude informovat ředitele odboru 32
MŠMT J. Marka a vznese též dotaz ohledně možností finanční podpory těchto
iniciativ ze strany MŠMT.
6. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis ministra National Science Council Republic of
China (Taiwan) prof. Lee, v němž ocenil navázání spolupráce s TA ČR i celou
organizaci své návštěvy v ČR a pozval předsedu TA ČR na Global Science Leaders
Forum, které se bude konat ve dnech 24.-29. dubna 2011 v Taipei.
7. Janeček uvedl, že termín pro předložení programu BETA RVVI (10.11.) bude dodržen
a požádal členy PřTA ČR o případné zaslání připomínek k indikátorům programu.
O: členové PřTA ČR (připomínky)
T: 21.10.2010
8. Pavlíková informovala, že také v případě programu OMEGA nebude problém
s dodržením termínu (10.11.) pro jeho předložení. Uvedla, že zatím není dořešen
objem finančních prostředků na rok 2017, což bude zmíněno v důvodové zprávě
programu. Ohledně kofinancování projektů z institucionálních prostředků se
předsednictvo dohodlo, že tato možnost bude v textu programu ponechána.
9. Předsednictvo potvrdilo jmenování Ing. Jany Klementové předsedkyní Rady programu
ALFA a uložilo KaTA připravit jmenovací dekret. .
O: KaTA
T: 21.10.2010

10. Klusáček shrnul dosavadní stav příprav programu Strategická centra. Pazour následně
prezentoval třetí podkladovou studii k přípravě programu. Klusáček informoval o
pracovní schůzce k přípravě programu s ředitelkou odboru 31 MŠMT J. Říhovou,
které se zúčastní dne 21.10. společně s Kebem.
11. Předsednictvo vzalo na vědomí, že Vláda ČR doposud nejmenovala Výzkumnou radu
TA ČR, z tohoto důvodu nebude možné uspořádání prvního jednání VR a PřTA ČR
dne 27.10. Vývoj situace bude nadále sledován.
12. Předsednictvo potvrdilo, že výroční konference TA ČR se bude konat 13.12
v konferenčních prostorách City Tower v Praze 4 – Pankrác, kde byla nabídnuta
nejvýhodnější cena. Zpravodaj Bunček aktualizuje návrh programu a ve spolupráci
s KaTA připraví dopis s oficiálním pozváním předsedy TA ČR předsedům
partnerských organizací a předsedovi TAFTIE Boardu.
O: Bunček, KaTA (návrh programu)
T: 21.10.2010
O: Bunček, KaTA (příprava dopisů)
T: 21.10.2010
13. Různé
a) Janeček informoval o možné potřebě zřízení tajné spisovny v KaTA
v souvislosti s případnými výsledky programu TA ČR podléhajícími
utajení. Kebo vyjádřil názor, že tajný výzkum by měl být řešen
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany. KaTA bude situaci dále
sledovat a informovat předsednictvo.
O: KaTA
T. průběžně
b) Členové PřTA ČR požádali, aby jim byly dány k dispozici výsledky
jednání RPP ALFA.
O: KaTA
T: 21.10.2010
c) Klusáček připomněl, že na příštím jednání s MPO (řediteli Očkem a
Štíchou) bude nutno řešit otázku vypsání VŘ na software k odhalení
duplicit v programech TIP a ALFA. Kebo potvrdil zájem ředitele Očka na
odstranění duplicit na základě jednání, které s ním v nedávné době vedl.
d) Předsednictvo schválilo účast a přednášku Janečka na konferenci
„Automatizace, regulace a procesy“ která je pořádána ČVUT dne 3.11.
14. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 21.10.2010 ve 14.00 hod. v KaTA.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

