Zápis z 8. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
Datum:
4.12.2009, 12.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Bunček, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Blažka, Hladík, Pazour
Omluveni:
členové předsednictva Janeček, Kebo
___________________________________________________________________________

1. K zápisu ze 7. zasedání PřTA ČR ze dne 27.11. nebyly vzneseny připomínky. Bylo
konstatováno, že úkoly z něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Statut TA ČR
- Klusáček informoval, že Statut TA ČR bude projednán na zasedání vlády dne
7.12. bez rozporů.
3. Informační služby o programech TA ČR a základní poradenství v regionech
Klusáček navrhl, aby základní poradenství o programech TA ČR vykonávala síť
Enterprise Europe Network (EEN). Uvedl, že síť EEN má 11 regionálních partnerů a
krátce informoval o její činnosti. Pro více informací doporučil webové stránky
www.een.cz. Předsednictvo souhlasilo s využitím sítě EEN pro šíření základních
informací o programech TA ČR bez finančních nároků na rozpočet TA ČR a pověřilo
ředitele KaTA k jednání se zástupci EEN o začlenění těchto informací do jednoho
z modulů sítě.
O: Hladík
T: do 14 dnů
4. Činnost pracovní skupiny k přípravě programu TA ČR
- Program ALFA byl schválen předsednictvem per rollam a následně zaslán do
sekretariátu RVVI, který ho předloží ke stanovisku RVVI.
- Blažka uvedl, že program bude projednán RVVI dne 11.12. a po zapracování
připomínek Rady bude rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.
- Předsednictvo vysoce ocenilo práci všech členů týmu, kteří se na přípravě
programu ALFA podíleli.
5. Informativní schůzka se zástupci resortů
Klusáček informoval, že dne 3.12. proběhla informativní schůzka TA ČR s resorty,
které se zúčastnil společně s Janečkem. Na jednání byl představen program ALFA a
zrekapitulován průzkum potřeb jednotlivých resortů v oblasti veřejných zakázek.
Uvedl, že ze strany některých resortů zazněly výtky ohledně chybějících tematických
priorit v programu ALFA a bylo poukázáno na nedostatek komunikačních kapacit.
Zástupci všech resortů vyjádřili připravenost ke spolupráci, která by vedla k
úspěšnému zajištění implementace programů TA ČR, a podpořili záměr uskutečnit
podobné schůzky i v budoucnosti. Klusáček dále uvedl, že po skončení schůzky
proběhla individuální debata se zástupcem MPO Ing. Štíchou, který vyjádřil názor, že
programy TA ČR a MPO do budoucna jsou komplementární, nikoliv konkurenční,
tento názor se zcela kryje s názorem předsednictva Technologické agentury na toto
téma.

6. Program pro aplikovaný společenskovědní výzkum
- Vzhledem k tomu, že oblast společenskovědního výzkumu nemohla být
zapracována do programu ALFA, bude připraven speciální program pro tuto
oblast OMEGA (pracovní název), přičemž zatím není určeno, zda se bude
jednat o program založený na veřejné soutěži nebo veřejných zakázkách.
- Bylo dohodnuto, že roli komunikátora s odborníky na společenskovědní
výzkum převezme za TA ČR na úrovni předsednictva Klusáček.
7. Činnost pracovní skupiny k přípravě informačního systému TA ČR
- Zpravodaj Pospíšil uvedl, že návrh smlouvy na dodání IS je připraven. Po
zapracování připomínek členů pracovní skupiny bude smlouva rozeslána
k připomínkám členům PřTA ČR.
- Pospíšil dále uvedl, že VŘ na výběr dodavatele IS bude vypsáno nejpozději do
Vánoc. Předsednictvo rozhodlo, že v komisi pro posouzení nabídek bude
Pospíšil a Hladík, třetího člena navrhnou předchozí jmenovaní.
8. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
- Hladík informoval, že byli přijati první zaměstnanci Kanceláře. Uvedl, že
limity v ČNB byly nastaveny, v nejbližší době by tedy již mělo být možné
čerpání finančních prostředků. Byla vybrána finální varianta loga TA ČR.
9. Různé
- Bylo dohodnuto, že příští a přespříští zasedání PřTA ČR se ještě uskuteční na
Úřadě vlády, od Nového roku bude již místem konání sídlo TA ČR (IPVZ).
- Blažka předal Hladíkovi dopisy SÚJB a MŽP týkající se aktualizace témat VZ.
10. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 11. prosince od 12.00 hod. na Úřadě vlády ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

