Zápis z 56. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
14.4.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 55. zasedání PřTA ČR ze dne 7.4. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Klusáček informoval, že strategie TA ČR byla prezentována dne 8.4. Výzkumné radě,
která byla zároveň požádána o koncepční vstupy. Další verzi dokumentu se strategií
rozešle Klusáček členům PřTA ČR k připomínkám nejpozději do 20.4.
O: Klusáček
T: 20.4.2011
3. Klusáček připomněl, že termínem pro přípravu programu TINA (verze ke
konzultacím) je druhá polovina května.
O: KaTA
T: 31.5.2011
4. Pilátová a Kohlíčková prezentovaly přihlášky do programu ALFA a OMEGA a
požádaly předsednictvo o zaslání případných připomínek k oběma přihláškám.
O: členové PřTA ČR
T: 17.4.2011
5. Procházková prezentovala vyhodnocení dotazníků v programu CK. Předsednictvo se
dohodlo, že informace o celkovém počtu projektů a souhrnném přehledu oborů budou
uveřejněny na webu, přičemž všechny zúčastněné subjekty budou na toto uveřejnění
upozorněny.
O: KaTA
T: 20.4.2011
6. Procházková prezentovala registrační formulář pro oponenty, ve kterém má oponent
možnost zvolit si program, který je způsobilý hodnotit. Předsednictvo ve formuláři
provedlo drobné změny. Vzhledem k přítomnosti zahraničních oponentů v programu
CK a s tím souvisejícím používáním anglického jazyka, předsednictvo schválilo, aby
byl na konsensuálních mítincích pro případ potřeby přítomen tlumočník.
7. Předsednictvo schválilo členy Rady programu CK, přičemž v šesti případech
souhlasilo s návrhem Výzkumné rady (J. Prokš, K. Bláha, M. Hnízdil, R. Dvořák, P.
Záboje a P. Hladík) a ve dvou případech (V. Neumajer, L. Moravcová) doporučilo
vlastní kandidáty.
8. Klusáček prezentoval kandidáty navržené Výzkumnou radou na členy Expertní
hodnotící komise programu CK a požádal členy předsednictva o zaslání svých návrhů
na její obsazení s ohledem na potřebu zastoupení všech strategických oborů v tomto
orgánu.
O: členové PřTA ČR
T: 20.4.2011

9. Předsednictvo schválilo P. Šelešovského, L. Krňávka, J. Kellera, J. Bašeovou, V.
Bejčka a L. Sklenku jako členy nominované TA ČR do EHK programu BETA. Ostatní
nominace zůstávají prozatím otevřeny.
10. Předsednictvo schválilo doplnění Rad podprogramů ALFA o kandidáty navržené
Výzkumnou radou následovně: RPP1 – R. Poledne, RPP2 – B. Moldán, V. Liška,
RPP3 – J. Jedlička.
11. Předsednictvo diskutovalo dokument popisující proces nominací a výběru kandidátů
do poradních orgánů TA ČR.
12. Bunček informoval o schůzce s M. Blažkou ohledně §11 zákona č. 130/2002 Sb.
Uvedl, že byla dohodnuta příprava společného prohlášení TA ČR a RVVI o způsobu,
jakým bude postupováno ve sporných případech § 11. Bunček připraví výchozí text
prohlášení a rozešle ho členům PřTA ČR k připomínkám.
O: Bunček
T: 28.4.2011
13. Hladík informoval, že bylo uzavřeno výběrové řízení na IS TA ČR. Uvedl, že bylo
doručeno pět nabídek, a že zasedání hodnotící komise proběhne 21.4.
14. Klusáček informoval o jednání Výzkumné rady TA ČR dne 8.4.
15. Bunček informoval o jednání pracovní skupiny ke změně zákona č. 130/2002 Sb.
Uvedl, že na jednání nebyly ze strany členů skupiny navrženy žádné koncepční
změny. Skupina se usnesla, že nebude připomínkovat stávající zákon a spíše navrhne
svou ideální představu obsahu nového zákona, který by mohl být v budoucnu přijat.
16. Předsednictvo projednalo dopis Masarykovy univerzity v Brně s podnětem týkajícím
se výsledků první veřejné soutěže programu ALFA a požádalo KaTA o úpravu návrhu
odpovědi na tento dopis.
O: KaTA
T: 15.4.2011
17. Klusáček informoval o jednání s MPO dne 14.4. Uvedl, že hlavními tématy schůzky
byly strategie TA ČR a Strategie konkurenceschopnosti ČR, ke které byly přítomným
M. Piechou z MPO předány podklady (projektový list), týkající se projektu koordinace
inovací a mezinárodní spolupráce. KaTA zašle projektový list členům PřTA ČR
k připomínkám Příští jednání TA ČR a MPO se uskuteční 2.6.
O: KaTA
T: 15.4.2011
O: členové PřTA ČR
T: 24.4.2011
18. Předsednictvo schválilo oslovení vítěze veřejné zakázky na upgrade MS Office
Kanceláří TA.
19. Předsednictvo se dohodlo, že na plánovaném setkání se zástupci Evropské investiční
banky bude prezentována činnost TA ČR.
20. Hladík informoval, že pracovní skupina k Innovation Union v rámci TAFTIE
zpracovala dokument, který je v současné době v ostatních zemích připomínkován
příslušnými ministerstvy. KaTA zašle dokument členům PřTA ČR.
O: KaTA
T: 15.4.2011

21. Bunček uvedl, že Americká obchodní komora požádala o zveřejnění informace o
jejich programu Adventure na webu TA ČR. Informace bude zveřejněna v sekci
Novinky.
O: KaTA
T: 20.4.2011
22. Hladík informoval, že v nejbližší době proběhne jeho schůzka se zástupci Americké
obchodní komory k soutěži Nejlepší spolupráce roku.
23. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 28. dubna 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsaly: Bartošová, Chroustová
Zkontroloval: Klusáček

