Zápis z 53. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
17.3.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Bunček, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová
Omluveni:
Janeček, Kebo
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 52. zasedání PřTA ČR ze dne 3.3. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Klusáček informoval o jednání s RVVI o návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI
na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014 dne 7.3.2011. TA ČR akceptuje
stanovisko RVVI k programu TINA - tento program bude přepracován a předložen
RVVI do 2.11.2011 – a stanovisko RVVI k programu EFKOM s tím, že zváží další
postup tak, aby nedošlo k diskontinuitě financování typu VaVaI, na který je tento
program zaměřen. U programu Centra kompetence TA ČR nesouhlasí s rozdělením
prostředků mezi priority RVVI, kdy výdaje na aplikovaný VaV rostou výrazně méně
než výdaje na základní výzkum a předloží tuto záležitost Výzkumné radě TA ČR k
vyjádření.
O: KaTA
T: 2.11.2011
3. Předsednictvo vzalo na vědomí dokument týkající se rozšíření lidských zdrojů KaTA
upravený Hladíkem.
4. Předsednictvo projednalo situaci ohledně programu výzkumu životního prostředí
předloženého MŽP. V této souvislosti rozhodlo, že programy musí být Technologické
agentuře předkládány standardním způsobem se všemi potřebnými náležitostmi (viz
další bod tohoto zápisu).
5. Předsednictvo požádalo KaTA o přípravu návrhu postupu při předkládání návrhů
programů Technologické agentuře externí cestou. Bylo dohodnuto že program musí
být nejprve zaslán Kanceláři TA, která ho zkontroluje z hlediska souladu se zákonem a
s případnými poznámkami zašle k připomínkám Výzkumné radě a na vědomí
předsednictvu. Po případných připomínkách Výzkumné Rady bude konečné
rozhodnutí ohledně programu provedeno předsednictvem.
O: KaTA
T: 25.3.2011
6. Bunček informoval o vytvoření pracovní skupiny pro změnu zákona č. 130, ve které
jsou kromě TA ČR zástupci MPO, MŠMT, RVVI, GA ČR a dalších a prezentoval
návrhy změn za TA ČR zpracované KaTA. Předsednictvo navrhlo další témata, která
bude Bunček prezentovat v pracovní skupině za TA ČR.
O: Bunček
T: 28.3.2011
7. Bunček informoval, že TA ČR byla americkou obchodní komorou v ČR přizvána ke
spolupořadatelství a opětovnému udělení zvláštní ceny v rámci soutěže Nejlepší
spolupráce roku. Předběžným termínem soutěže je 22. září 2011.

8. Chroustová prezentovala zadávací dokumentaci programu OMEGA a kritéria pro
hodnocení projektů oponenty v tomto programu. Zpravodaj Pospíšil zašle k oběma
dokumentům připomínky.
O: Pospíšil
T: 24.3.2011
9. Hladík informoval o pravidlech pro užívání loga TA ČR a loga programu ALFA a
prezentoval návrh úředního dopisu. Uvedl, že loga budou k dispozici ke stažení na
webu TA ČR za podmínky souhlasu s pravidly pro jejich použití. Uvedl dále, že je
připravována databáze technologicky zaměřených fotografií, které bude mít TA ČR
právo využívat.
10. Předsednictvo vzalo na vědomí smlouvu o společném užívání prostor mezi TA ČR a
GA ČR, která byla uzavřena v souvislosti se změnou sídla obou agentur.
11. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis KPMG s nabídkou spolupráce při administraci a
hodnocení programů TA ČR.
12. Předsednictvo diskutovalo průběh veřejné zakázky na informační systém TA ČR.
13. Hladík informoval o pozitivní odezvě několika zahraničních agentur (členů asociace
TAFTIE) žádost TA ČR o využití jejich databáze oponentů.
14. Klusáček informoval o svém jednání s ministrem Dobešem dne 11.3.2011. Uvedl, že
hlavním tématem schůzky bylo představení programu Centra kompetence a
problematická situace ohledně mezinárodní spolupráce TA ČR.
15. Klusáček informoval o svém jednání s generálním ředitelem organizace CzechInvest
Křížkem dne 14.3., jehož hlavním tématem byly možnosti spolupráce TA ČR a CI.
16. Předsednictvo se dohodlo, že další pravidelné jednání s MPO (následující po jednání
přesunutém na 24.3.) se uskuteční 14.4.
17. Předsednictvo schválilo vítěze výběru dodávky audio/video vybavení zasedacích
místností TA ČR
18. Předsednictvo vzalo na vědomí prezentaci TA ČR formou informačního stánku na 10.
Evropském fóru vědy a techniky pořádaném společností Česká hlava dne 19.5.2011 na
VŠE v Praze.
19. Předsednictvo vzalo na vědomí prezentaci Bunčeka týkající se letošních výzev
programů TA ČR na setkání CzechBio dne 30.3.2011.
20. Klusáček informoval o jednání s místopředsedkyní RVVI Kopicovou dne 8.3.2011.
21. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis ČZU v Praze a schválilo návrh odpovědi
připravený KaTA.
22. Hladík informoval o přijetí nového pracovníka (nástup od 1.4.2011) do ekonomického
oddělení KaTA.

23. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 31. března 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

