Zápis ze 7. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
Datum:
27.11.2009, 12.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Blažka, Hladík, Pazour
___________________________________________________________________________
Pro onemocnění předsedy TA řídil jednání místopředseda M. Janeček.
1. K zápisu ze 6. zasedání PřTA ČR ze dne 20.11. nebyly vzneseny připomínky. Bylo
konstatováno, že úkoly z něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Kebo informoval o diskusi s pracovníky MPO k programu ALFA k obsahovým a
legislativním otázkám.
3. Předsednictvo TA ČR odsouhlasilo odložení výplaty svých odměn za letošní rok na
konec roku 2010.
4. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
- Dodavateli vítězného návrhu loga bylo zadáno rozpracování jeho barevných
variací.
- Byly otevřeny účty u ČNB a podána žádost o rozpočtové opatření.
- Od počátku prosince bude mít KaTA tři zaměstnance (vč. ředitele), pohovory
s dalšími uchazeči probíhají.
5. Činnost pracovní skupiny k přípravě informačního systému
- Zpravodaj Pospíšil informoval, že třetí oslovenou firmou ve výběrovém řízení
bude dodavatel IS pro GAAV (agentura AV ČR). Její nabídka bude
prezentována na další schůzce PS IS dne 4.12. Do této doby bude připravena
také zadávací dokumentace pro VŘ.
O: Pospíšil
T: 4.12.2009
- Předsednictvo diskutovalo vytvoření off-line verze informačního systému.
Vzhledem k omezenému času a náročnosti vytvoření off-line verze na ní
předsednictvo netrvá.
- Na dotaz Bunčeka ohledně sdílení údajů o projektech tak, aby různé
spolupracující organizace jednoho řešitelského pracoviště měly přístup jen do
projektu, ve kterém jsou zapojeny a nikoliv do všech projektů řešitelského
pracoviště, Pospíšil uvedl, že každý účastník projektu bude mít své přístupové
údaje a ty bude sdílet pouze s těmi, které si sám vybere.
6. Činnost pracovní skupiny k přípravě programu TA ČR
- Pazour uvedl, že do programu ALFA budou zapracovány všechny připomínky,
- V pondělí 30.11 bude program dokončena následně rozeslán členům PřTA ČR
k odsouhlasení per rollam.
Finalizace programu: O: Janeček, Pazour
T: 30.11.
Rozeslání programu: O: Klusáček, Bartošová
T: 30.11.
- Po odsouhlasení předsednictvem TA ČR bude program s naskenovaným
podpisem předsedy TA ČR odeslán do sekretariátu RVVI k dalšímu řízení.
O: Klusáček, Bartošová
T: 1.12.2009

-

-

Po dokončení programu ALFA je otevřena možnost pro přípravu dalšího
programu TA ČR, který bude zaměřen na aplikovaný společenskovědní
výzkum. Blažka doporučil inspiraci takto zaměřenými programy ve světě a
upozornil také na studii TC AV ČR o aplikovaném společenskovědním
výzkumu. Pazour studii rozešle členům předsednictva.
Předsednictvo se dohodlo, že v programu ALFA zůstane zachována délka
trvání projektů 2-6 let, součástí zadávací dokumentace výzvy bude nicméně
preference 2-4letých projektů.

7. Blažka informoval, že v souvislosti s projednáváním statutu RVVI (resp. jeho
stažením z programu vlády) bylo odloženo projednání Statutu TA ČR vládou ČR. Na
dotaz Hladíka, co bude znamenat případné neschválení Statutu, Blažka odpověděl, že
TA ČR byla zřízena ze zákona a schválení Statutu tedy není nutnou podmínkou jejího
fungování (Statut nesouvisí s její právní subjektivitou).
8. Kebo informoval, že ze strany p. Opatrného byla zpochybněna zákonnost jmenování
předsednictva TA ČR. Blažka uvedl, že toto zpochybnění je neodůvodnitelné, a že
PřTA ČR bylo jmenováno v souladu se zákonem. Změnu v nominaci provedlo
předsednictvo RVVI, které je oprávněno mezi zasedáními RVVI rozhodovat za Radu.
9. Informační služby o programech TA ČR a základní poradenství v regionech
(Klusáček)
Bod byl odložen pro onemocnění předsedy TA ČR.
10. Janeček předal řediteli KaTA k založení do archivu TA ČR dopisy AV ČR, MŠMT a
ČBÚ týkající se aktualizace témat VZ.
11. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 4. prosince od 12.00 hod. na Úřadě vlády ČR.
Zasedání v dalších termínech se již budou konat v sídle TA ČR (zajistí Hladík).

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

