Zápis ze 66. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
7. 7. 2011
členové předsednictva: Klusáček, Kebo, Pospíšil, Bunček
Přítomni:
hosté: Pazour, Procházková
Omluveni:
Janeček, Bartošová, Hladík
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 65. zasedání PřTA ČR ze dne 30. 6. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá, vzhledem
k dovoleným prodloužen termín plnění úkolu 2 a 7 do 14. 7. 2011.
2. Předsednictvo pověřilo M. Bunčeka prověřením souladu statutů a jednacích řádů RP a
EHK TA ČR s § 21 zákona 130/2002 Sb.
O: Bunček
T: 14. 7. 2011
3. Předsednictvo diskutovalo strategii rozvoje analytických a koncepčních kapacit KaTA.
Bylo dosaženo shody na naléhavosti problému, který je nutno řešit již v současné
době. Diskuze bude pokračovat na příštím zasedání přTA.
4. Předsednictvo diskutovalo situaci po roce 2012, kdy již nebudou výzvy do programu
ALFA, a shodlo se na potřebě zaměřit další programy TA ČR na národní priority
orientovaného výzkumu, které se v současné době připravují.
5. Bunček informoval o aktuálním stavu přípravné fáze programu EFKOM. Byla
diskutována možnost využití externích analytických kapacit v rámci tvorby programu.
Bunček dále informoval o sjednaném termínu konzultace programu EFKOM na
sekretariátu RVVI dne 21. 7. 2011. Dle dohody budou připomínky VR a přTA
zapracovány do programu po zmiňované konzultaci na RVVI.
6. Klusáček navrhnul další postup v rámci strategie STRATA 2020. Po ukončení
připomínkování v orgánech TA ČR bude strategie projednána s MŠMT a MPO.
Předsednictvo rovněž diskutovalo organizaci semináře ke strategii STRATA 2020, na
který by byli přizvaní bývalí i současní poskytovatelé finanční podpory na vědu a
výzkum ČR. V dalším kroku bude materiál postoupen do RVVI k projednání.
Předsednictvo tento postup schválilo
7. Předsednictvo schválilo doplňující nominace do hodnotících orgánů TA ČR, které
doporučila a schválila VR na zasedání VR dne 1. 7. 2011. Za program Centra
kompetence – RP se jedná o následující osoby: Ing. Zbyněk Pokorný, Prof. Ing. Josef
Dvořák, CSc., David Uhlíř, Ph.D., Ing. Jana Mejsnarová, Ing. Václav Talíř, Ing.
Richard Podpiera, Ph.D., RNDr. Kateřina Hartvichová. V rámci EHK programu CK se
jedná o Ing. Jaroslava Bureše, CSc. a RNDr. Marka Minárika, Ph.D. V rámci
programu BETA byli schváleni Ing., B.A. Jiří Horecký, MBA a Ing. Robert Baťa, PhD.
8. Předsednictvo pověřilo M. Bunčeka přípravou návrhu programu společného
výjezdního zasedání přTA a VR dne 8. - 9. 9. 2011 v Pardubicích. V rámci výjezdního

zasedání se také uskuteční zasedání přTA (8. 9. 2011). Organizací výjezdního zasedání
byla pověřena KaTA.
O: Bunček
T: 14. 7. 2011
O: KaTA
9. Předsednictvo projednalo pracovní verzi návrhu změn Statutu TA ČR, kterou předložil
M. Bunček. Předsednictvo se shodlo, že K. Klusáček osloví předsedy VR a KR
s žádostí o zaslání připomínek ke Statutu TA ČR do konce srpna 2011.
O: Klusáček
T: 14. 7. 2011
10. Předsednictvo diskutovalo výši odměn za posudky hodnotitelů v prvním a druhém
stupni veřejné soutěže programu Centra kompetence. Procházková na základě této
diskuze vypracuje tabulku s návrhem odměn pro všechny hodnotící orgány programu
CK. Bylo dohodnuto, že Procházková napíše zprávu všem zaregistrovaným
zahraničním oponentům o úpravě částky odměny z důvodu modifikace hodnotícího
procesu v prvním stupni veřejné soutěže. Procházková předloží návrh postupu
hodnocení projektu oponenty (Příručka pro oponenty).
O: Procházková
T: 14. 7. 2011
11. Bunček informoval o vypořádání připomínek k návrhu novely rozpočtových pravidel
na ministerstvu financí, uvedl, že trval na zásadní připomínce TAČR týkající se
zejména konfliktu navrhované novelizace se zák. 130/2002Sb. Na svých připomínkách
trvaly i ostatní resorty. Materiál jde tedy do vlády s rozporem.
12. Bunček informoval o přípravě dokumentu KaTA (Pilátová) o povinné publicitě
projektů podpořených z programů TAČR. Po úpravě bude dokument se zásadami
povinné publicity rozeslán přTA k připomínkám.
13. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 14. července 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.
Zapsala: Procházková
Zkontroloval: Klusáček

