Zápis ze 47. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: hotel Golfi, Na Kopečku 595, Poděbrady
Datum:
6.-7.1.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Pospíšil, Kebo
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 46. zasedání PřTA ČR ze dne 20.12. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo diskutovalo strategickou koncepci TA ČR. Výchozí dokumenty
k tomuto tématu budou sloučeny a doplněny dle diskuze, souhrnný dokument bude
následně členům PřTA ČR rozeslán k připomínkám.
O: Klusáček
T: 13.1.2011
3. Hladík s Pospíšilem informovali o dalším postupu v přípravě nového informačního
systému TA ČR. Hladík uvedl, že vzhledem k odhadované ceně nebude možno VŘ na
dodavatele nového IS vyhlásit jako podlimitní. Uvedl dále, že hlavními kritérii pro
výběr dodavatele budou cena, rychlost aplikace, bezpečnost softwaru, zkušenosti
z obdobných projektů a návaznost na stávající IS. Pospíšil zdůraznil nutnost kontroly
zadávací dokumentace firmou, která bude VŘ zajišťovat. Text zadávací dokumentace
bude členům PřTA ČR rozeslán k připomínkám.
O: KaTA
T: 13.1.2011
4. Členové PřTA ČR zašlou Chroustové své případné připomínky k dokumentům s
návrhy na zlepšení přihlášky programu ALFA a zlepšení hodnotícího procesu a ke
směrnici o nakládání s údaji v projektech.
O: členové PřTA ČR
T: 16.1.2011
5. Klusáček informoval o schůzce s předsedou Výzkumné rady TA ČR Maříkem. Na
základě požadavku předsedy VR budou členové Rad podprogramů ALFA vyzváni,
aby zaslali své stručné profesní charakteristiky. Mařík dále požádal o zasílání zápisů
ze zasedání předsednictva TA ČR. Předsednictvo se dohodlo, že zápisy z jednání VR
budou umísťovány na intranet.
O: KaTA (obeslání členů RPP)
T: 13.1.2011
O: Bartošová (zasílání zápisů)
T: průběžně
6. Hladík informoval, že byl připraven koncept jednacího řádu VR, který bude zaslán
předsedovi VR Maříkovi. Uvedl, že po vyjádření VR musí být jednací řád schválen
předsednictvem TA ČR.
O: Hladík
T: 10.1.2011
7. Předsednictvo schválilo účast Klusáčka na Global Science Leaders Forum v dubnu
2011 na Taiwanu, na které byl pozván prezidentem National Science Council Taiwan.
8. Předsednictvo schválilo účast Klusáčka v Task Force Innovation Union v rámci aktivit
organizace TAFTIE a nominaci pracovníků KaTA podle rozhodnutí jejího ředitele do

zbývajících tří Task Force. Předsednictvo dále schválilo účast dvou pracovníků KaTA
na konferenci SBIR a účast Chroustové na TAFTIE Academy.
9. Předsednictvo pozitivně ocenilo informaci Hladíka o možnostech zapojení TA ČR do
aktivit TAFTIE a doporučilo, aby byly pracovníky KaTA využívány.
10. Předsednictvo schválilo účast Hladíka na semináři Krajského úřadu Olomouckého
kraje.
11. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 20. ledna 2011 v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

