Zápis z 5. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR
Místo jednání: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
Datum:
13.11.2009, 13.00 hod.
přehled přítomných je uveden v příloze 1 (prezenční listina)
Přítomni:
___________________________________________________________________________

1. Připomínky k zápisu ze 4. zasedání PřTA ČR
Ze zápisu ze 4. zasedání PřTA byla vypuštěna 3. odrážka bodu 4 , která se týkala způsobu
volby předsedy a místopředsedy Výzkumné rady TA ČR formulovaného ve Statutu TA
ČR.
2. Kontrola úkolů ze 4. zasedání PřTA ČR
Bylo konstatováno, že úkoly stanovené minulým zápisem jsou splněny nebo se průběžně
plní.
3. Činnost Pracovní skupiny Programu TA ČR
Předsednictvo TA ČR s uznáním ocenilo výrazné zrychlení přípravy programu ALFA.
Návrh programu byl zaslán na ÚOHS k k připomínkám. Blažka uvedl, že program musí
být schválen Vládou ČR do konce ledna 2010, aby TA ČR mohla tento program
zapracovat do Návrhu svého rozpočtu pro rok 2011. Klusáček zdůraznil, že je třeba se
nejen vypořádat s připomínkami ÚOHS případně Evropské komise, ale je třeba se
připravit argumentačně na odůvodnění zaměření programu, na vymezení programu vůči
programu MPO TIP tak, aby programy nebyly duplicitní, ale aby se vzájemně doplňovaly.
K těmto tématům se rozvinula rozsáhlá věcná diskuse, kdy Blažka zdůraznil, že zaměření
programu na energetiku, životní prostředí a dopravu je dáno převedením kapitol
odpovídajících zmíněným oborům z příslušných ministerstev na TA ČR. Více členů
předsednictva konstatovalo, že u těch tematických oborů u kterých existuje částečný
tematický překryv programu ALFA s programem TIP, bude program ALFA odlišný tím,
že bude zaměřen na pokročilé a špičkové technologie, V těch oborech, kde může nastat
tematický překryv s programem TIP, bude program ALFA zaměřen na takové projekty,
jejichž výsledky naleznou širší aplikační uplatnění. Program TIP je zaměřen na konkrétní
potřeby průmyslového podniku, program ALFA bude preferovat obecně aplikovatelné
výsledky VaV. Klusáček uvedl, že součástí projektu předkládaného do programu ALFA
by měl být i Implementační plán, který by byl součástí smlouvy o poskytnutí dotace a
obsahoval by kontrolovatelné (ex post, tj. 2-3 roky po skončení projektu) konkrétní
případy využití výsledků. V této souvislosti byly diskutovány různé varianty sankcí při
nesplnění podmínek Implementačního plánu
Dále byla diskutována délka jednotlivých projektů, která se předpokládá typicky 3-4 roky,
projekty ale mohou být i odůvodněně kratší (minimum 2 roky) nebo delší (maximum 6
let).
K tématu zařazení základního výzkumu do projektů programu ALFA se členové
předsednictva shodli, že základní výzkum nebude z prostředků programu ALFA
financován, podporován bude (ze zákona) výzkum aplikovaný. Klusáček uvedl, že již
diskutoval s předsedou GA ČR, profesorem Matějů, možnost připravit společný program
TA ČR a GA ČR zaměřený na případy, kdy je pro získání výsledků aplikovaného
výzkumu nutné zařadit do projektu i práce, které mají charakter základního výzkumu.

Takové projekty by se měly vyskytovat spíše výjimečně, jistou analogii lze najít např.
v rakouském programu BRIDGE.
Janeček uvedl, že hodnocení výsledků projektů aplikovaného výzkumu si obecně vyžádá
delší čas protože bude nutno hodnotit i splnění Implementačního plánu, který může
zahrnovat dobu potřebnou k udělení patentů, ověřovací provozní testy apod.
V tomto bodě 3 byla vznesena řada konkrétních námětů, které jsou pro přípravu programu
ALFA klíčové, předsednictvo ukládá zpravodajovi Janečkovi a pracovní skupině vedené
Pazourem tyto (a další) body do textu programu ALFA urychleně zapracovávat.
Vzhledem k časovému tlaku a potřebě účinné výměny názorů, bude Pazour i nadále
přizváván jako host na jednání předsednictva Technologické agentury ČR.
O: Janeček, Pazour

T: průběžně všechna jednání PřTA ČR do konce roku 2009

4. Činnost Pracovní skupiny IS
Hladík konstatoval, že Pracovní skupině již byly zaslány informační materiály a její
členové byli pozváni na jednání dne 13.11.2009 dopoledne. Vzhledem k jejich
zaneprázdněnosti byla schůzka o týden odložena na pátek 20.11.2009 dopoledne.
Zpravodaj Pospíšil k připravovaným aktivitám Pracovní skupiny uvedl, že v pondělí bude
osloveno MŠMT a MPO a budou zorganizována jednání, kde budou diskutovány silné a
slabé stránky jejich IS pro programy podpory VaV.
O: Pospíšil

T:20.11.2009

Dále budou osloveni zástupci firem, které oba systémy vytvořily a budou přizváni na
páteční jednání Pracovní skupiny, kde budou mít možnost se ke slabým stránkám vyjádřit
O: Hladík

T:20.11,2009

Pospíšil tento bod uzavřel konstatováním, že situace kolem IS pro podporu programů TA
ČR musí být řešena tak, aby nebylo třeba organizovat velké výběrové řízení (2 mil. Kč), a
že při využití jednoho z uvažovaných systémů ani při jejich kombinaci by neměl být
ohrožen termín vyhlášení programu ALFA. Klusáček uvedl i nabídku GAČR
formulovanou prof. Matějů, kterou je třeba projednat s ředitelem GA ČR, Ing.Kopřivou,
kdy by měla být posouzena možnost využít posílený systém GA ČR i pro projekty TA ČR
s cílem překlenout rok 2010, pro následující roky by byl zadán vývoj společného systému
pro obě agentury.
O: Hladík

T: 20.11.2009

5. Vypořádání připomínek ke Statutu TA ČR z meziresortního připomínkového řízení
Klusáček uvedl, že veškeré připomínky byly projednány se zástupci přítomných rezortů
dne 12.11.2009 za přítomnosti předsedy TA ČR Klusáčka, mpř. RVVI Haasze, Dr.Blažky
a Dr,Fremrové. Vypořádání připomínek ke Statutu TA ČR proběhlo úspěšně, všichni
účastníci jednání nakonec odsouhlasili konečnou verzi návrhu, který již odešel bez
rozporu k podpisu Předsedovi vlády ČR.
6. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
- Hladík podal upřesnění k minulému zápisu, že zřízení účtu v ČNB trvá max.
14 dní po dodání všech potřebných dokumentů. Klusáček zdůraznil nutnost
věnovat založení účtu patřičnou pozornost, aby se stihl termín převodu

-

-

-

(Blažka) finančních prostředků pro TA ČR na rok 2009, tj. do konce listopadu
2009.
O: Hladík
T: koordinovat termín s Blažkou
Hladík dále uvedl, že v následujícím týdnu proběhnou pohovory s první větší
skupinou potenciálních zaměstnanců KaTA. Bylo osloveno 6 kandidátů na
různé pozice.
O: Hladík
T: 20.11.2009
Hladík oznámil, že všechny tři firmy oslovené k zaslání návrhů loga TA ČR,
své návrhy v termínu dodaly a že se dohromady jedná o 13 návrhů. Bylo
rozhodnuto, že ředitel KaTA provede předvýběr tří návrhů, ze kterých pak
členové představenstva provedou finální výběr.
O: Hladík
T: 20.11.2009

7. Různé
- Klusáček informoval o schůzce s poslancem Bičíkem, na které se hovořilo o
projednávání Kapitolního sešitu TA ČR před Výborem PSP ČR, které
proběhne 19.11.2009 od 10 hod v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Projednávání se zúčastní Klusáček, Hladík a Dr. Korbelová ze Sekretariátu
RVVI.
T: 19.11.2009
O: Klusáček
- Klusáček informoval o schůzce s předsedou GA ČR, prof. Matějů. Byla
domluvena spolupráce obou agentur při zajišťování jejich sídla od roku 2011,
při zajišťování IS pro programy podpory VaV a při přípravě překryvných
programů (Bridge) mezi základním a aplikovaným výzkumem. Prof. Matějů
deklaroval podporu při případném vstupu TA ČR do organizace
EUROHORCS.
- Janeček předal řediteli KaTA k založení dopis z Ministerstva dopravy ČR
týkající se potřeb výzkumu jejich resortu.
- Klusáček předal řediteli KaTA k založení dopis z MPO týkající se téhož
tématu.

Zapsal: Hladík
Zkontroloval: Klusáček
Příloha 1: prezenční listina

