Zápis ze 49. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
3.2.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 48. zasedání PřTA ČR ze dne 20.1. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Na základě připomínek členů předsednictva TA ČR bude připravena nová verze
dokumentu ke strategické koncepci TA ČR, ke které se členové PřTA ČR opětovně
vyjádří. Pro VR TA ČR bude vypracována stručná verze této koncepce.
O: Klusáček (dokument pro VR TA ČR)
T: 7.2.2011
O: Klusáček (dokument pro PřTA ČR)
T: 20.2.2011
O: členové PřTA ČR (připomínky)
T: 26.2.2011
3. Klusáček informoval o 1. jednání VR TA ČR dne 14.1.2011, zápis z tohoto jednání je
zpřístupněn na extranetu TA.
4. Předsednictvo doporučilo konzultovat připravovanou příručku pro řešitele projektů
s MPO. Požádalo, aby kapitola týkající se žádosti o změnu projektu, byla upravena ve
smyslu, že takováto žádost musí být schvalována všemi členy příslušné Rady
podprogramu, nikoliv pouze jejím předsedou.
O: KaTA
T: 11.2.2011
5. Klusáček informoval o jednání na MPO dne 2.2. Uvedl, že k otázce mezinárodní
spolupráce bylo ze strany MPO sděleno, že vzhledem k již existující mezinárodní
dohodě s Jižní Koreou se nepředpokládá podpis další smlouvy. Na jednání byla též
diskutována snaha CzechInvestu o geografické rozšiřování programu
GESHER/MOST, který by měl vzhledem ke svému zaměření patřit pod TA ČR.
Předsednictvo se v této souvislosti shodlo na potřebě schůzky s generálním ředitelem
CzechInvestu Křížkem a náměstkem Hovorkou z MPO. Klusáček dále uvedl, že MPO
vyjádřilo zájem na tom, aby mělo možnost ovlivňovat zaměření nových programů.
Bylo dohodnuto, že budou vytvořeny společné zásady, jak připravovat programy pro
mezinárodní spolupráci. Byla diskutována také oblast seed fondů, ve které by role TA
ČR měla spočívat v příspěvku k celkovému „deal flow“. Vzhledem k nutnosti
propojení s činností KaTA schválilo předsednictvo rozšíření skupiny pro komunikaci
s MPO o Hladíka.
6. Klusáček informoval o svém jednání s ředitelem odboru 32 MŠMT Markem. Uvedl,
že ze strany MŠMT byla vyjádřena ochota k renotifikaci programu KONTAKT II a
k rozšíření tohoto programu ve prospěch aplikovaného výzkumu. Ohledně programu
EUREKA byla J. Markem doporučena komunikace na úrovni náměstka ministra.
7. Předsednictvo se dohodlo, že vzhledem k potřebě zdůvodnění žádosti TA o navýšení
prostředků ze státního rozpočtu na roky 2013 a 2014 budou vypracovány stručné (cca
jednostránkové) specifikace nově připravovaných programů či rozšíření stávajících

programů, které musí být nejpozději do 16.2. zaslány na sekretariát RVVI.
Odpovědnosti za vypracování byly stanoveny následovně: Pospíšil – program
mezinárodní spolupráce technologických agentur, Bunček – program průmyslového
VaV, Klusáček – posílení programu Center kompetence/Strategických center. Kromě
výše uvedených specifikací bude připraven také stručný dokument týkající se
renotifikace programu KONTAKT II (odpovědný Kebo) a administrace pre-seed
fondu (odpovědný Bunček).
O: členové PřTA ČR (specifikace viz výše)
T: 9.2.2011
O: KaTA (odeslání žádosti na sRVVI)
T: 16.2.2011
8. Vzhledem k nutností zajištění mechanismů pro doplnění kapacit KaTA o zkušené
pracovníky požádalo předsednictvo jejího ředitele o přípravu podkladů pro rozšíření
lidských zdrojů se zaměřením na agendy, ve kterých tito pracovníci se zkušenostmi
chybějí.
O: Hladík
T: 15.2.2011
9. Předsednictvo schválilo variantu úpravy dotace u dvou projektů programu ALFA, ke
které se přiklonila Rada programu ALFA (poskytnutí maximální míry podpory).
10. Předsednictvo schválilo JUDr. Koerblera jako náhradníka za náměstkyni Bízkovou
v Radě programu ALFA.
11. Předsednictvo schválilo dopisy se žádostmi o nominace do hodnotících orgánů
programů TA ČR.
12. K dopisu náměstka Hodináře z MD ohledně spolupráce při vytváření pozice ČR
k možnému evropskému kosmickému programu Pospíšil uvedl, že jeho schůzka
s panem náměstkem se uskuteční 10.2.
13. Kebo informoval o svém jednání s MPO ohledně MoU s KIAT (J. Korea). Uvedl, že
ze strany MPO bylo přislíbeno poskytnutí analýz týkajících se mezinárodní spolupráce
s J. Koreou. K MoU s NEDO (Japonsko) Klusáček uvedl, že předpokladem pro jeho
podepsání (a to i v širším rozsahu) je realizace konkrétního (pilotního) projektu. Kebo
v této souvislosti zmínil, že na základě jeho jednání s paní Tomáškovou z Japan
Business Solutions již byly dva takovéto projekty vytipovány.
14. Předsednictvo vzalo na vědomí materiál „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů
VaVaI ukončených v roce 2009“ a dohodlo se, že TA ČR k němu nebude vznášet
připomínky. Materiál bude Kanceláří TA zaslán tajemníkovi VR TA ČR pro distribuci
členům VR (pro informaci).
O: KaTA
T: 8.2.2011
15. Předsednictvo schválilo dodatek k rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory a dodatek
ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory.
16. Předsednictvo se shodlo na tom, že TA ČR má zájem na pokrytí oblasti pre-seed
fondu, měl by být tedy Technologickou agenturou administrován. Tato možnost bude
projednána na schůzce Klusáčka s vrchním ředitelem Kubou z MŠMT. Bunček
požádal o zaslání případných připomínek k dokumentu, který k této tematice
zpracoval.

17. Předsednictvo vzalo na vědomí právní rozbor řešení problému § 11 zákona č. 130
vypracovaný právní kanceláří Havel & Holásek a rozhodlo se řídit jejich doporučením
pro případ, kdy řešitel projektu je současně uživatelem výsledku.
18. Bunček a Chroustová informovali o své účasti na konferenci „Innovation procurement
by SBIR and PCP“. Členům PřTA ČR byla poskytnuta zpráva ze služební cesty včetně
specifikace úkolů z ní vyplývajících. Bunček připraví stručnou informaci o programu
SBIR pro příští jednání s MPO dne 17.2.
O: Bunček
T: 11.2.2011
19. Předsednictvo se dohodlo, že k právnímu rozboru možnosti financování inovačních
voucherů připravené pro Královéhradecký kraj právní kanceláří Zuska, Holec &
partneři budou připraveny doplňující dotazy ze strany TA ČR.
O: Bunček
T: 17.2.2011
20. Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení RVVI ohledně kandidáta na 12. člena VR TA
ČR.
21. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis sekretáře RVVI M. Blažky ohledně změny
alokace finančních prostředků na podprogramy ALFA.
22. Předsednictvo vzalo na vědomí dopisy 1. místopředsedkyně RVVI S. Hronové a
premiéra Nečase týkající se návrhu výdajů SR na VaVaI v roce 2012 s výhledem na
roky 2013 a 2014 a shodlo se na tom, že odpovědi s návrhem za rozpočtovou kapitolu
TA musí reflektovat údaje ve stručných specifikacích připravovaných programů TA.
23. Předsednictvo se dohodlo, že schůzka se zástupci agentury FFG (Rakousko) se
uskuteční 2.3. (s odjezdem z ČR 1.3.) ve Vídni.
24. V souvislosti s posílením rozpočtu na zaměstnance TA ČR schválilo předsednictvo
navýšení hrubého měsíčního platu ředitele KaTA.
25. Příští (mimořádné) zasedání PřTA ČR se uskuteční 10. února 2011 od 14.00 hod.
v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

