Zápis ze společného jednání
9. září 2011

předsednictvo a výzkumná rada TA ČR

Zápis ze společného jednání předsednictva a výzkumné rady
Technologické agentury ČR
Termín konání: 9. září 2011, 9.00 hod.
Místo konání:

Výjezdní zasedání - hotel Zlatá štika, Štrossova 127, Pardubice

Účast na jednání:
Předsednictvo TA ČR
Ing. Klusáček - předseda, Ing. Janeček - místopředseda, RNDr. Bunček, doc. Kebo,
Ing. Bartošová - tajemnice,
VR TA ČR
prof. Mařík - předseda, prof. Syková - místopředsedkyně, Ing. Bízková, doc. Fusek,
prof. Hajič, prof. Juchelková, Ing. Komárek, Ing. Mikulík, prof. Václavík, prof. Zuna,
Ing. Samek - tajemník,
Hosté
Ing. Holl - místopředseda KR, Ing. Chroustová - Kancelář TA ČR,
Omluveni
prof. Pospíšil (přTA), doc. Pokorný, prof. Ráb (VR).

Program společného jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kompetence a povinnosti přTA a VR vyplývající ze zák. č. 130/2002 Sb.
Zajištění činnosti jednotlivých orgánů TA ČR
Zásady komunikace
Pozice TA ČR mezi ostatními poskytovateli podpory v oblasti VaVaI
Zásady návrhů programů TA ČR
Nejbližší koncepční úkoly

1. Zahájení
Předseda Ing. Klusáček zahájil společné jednání, přivítal přítomné a předal slovo
moderátorovi společného jednání Ing. Janečkovi.
Ing. Janeček seznámil přítomné s navrženým programem, který byl přítomnými následně
odsouhlasen.

2. Kompetence a povinnosti PřTA a VR vyplývající ze zák. 130/2002 Sb.
Projednávané oblasti:
a) rozbor jednotlivých položek a oblastí působnosti,
b) postavení a odpovědnost předsedy TA, předsednictva TA, výzkumné rady TA, kontrolní
rady TA a Kanceláře TA,
c) metody a organizace vzájemné spolupráce.
Ing. Janeček přednesl prezentaci, ve které nastínil čtyři základní okruhy činností VR
vyplývající ze zákona č. 130/2002 Sb. Jedná se o koncepční činnost, návrhy oborových
komisí, návrhy a posuzování programů a vyhodnocování odborné úrovně TA a vydávání
potřebných doporučení.
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K presentaci proběhla podrobná diskuse s důležitými závěry.
Prof. Mařík připomněl, že kromě uvedeného zákona je třeba respektovat též Statut TA ČR,
který rovněž upravuje roli VR a umožňuje VR navrhovat nové programy. Vyjádřil dále názor,
že pro vyhodnocování odborné úrovně by VR měla mít možnost v potřebném rozsahu nahlížet
do projektové databáze. Důvodem je mít možnost sledovat odborné cíle jednotlivých projektů
a jejich naplňování.
Ke koncepční činnosti uvedl, že VR by se neměla pouze účastnit na posuzování strategických
dokumentů TA, ale její úlohou je podílet se na jejich zpracování.
Předseda Ing. Klusáček uvedl, že nahlížení do projektové databáze je citlivá záležitost a toto
téma musí být podrobněji diskutováno.
Bylo dohodnuto, že VR zpracuje svou představu, jakým způsobem bude čtyři výše uvedené
oblasti své činnosti, dané zákonem č. 130/2002 Sb. a Statutem TA ČR, naplňovat.

3. Zajištění činnosti jednotlivých orgánů TA ČR
Projednávané oblasti:
a) podpora ze strany KaTA,
b) zajištění formálních a administrativních záležitostí,
c) dostupnost vnitřních předpisů, proces jejich vytváření a schvalování.
Předseda Ing. Klusáček uvedl, že naprosto nezbytná je podpora ze strany Kanceláře TA,
zároveň poukázal na spíše nevstřícný postoj státní správy k navyšování tabulkových míst.
Uvedl, že pro usnadnění práce KaTA a možnost vymezení jejích pracovních kapacit by bylo
užitečné, aby každý orgán TA (předsednictvo, VR a KR) vypracoval roční plán své činnosti
a poskytl ho řediteli KaTA.
Uvedl dále, že vedle dlouhodobě plánovaných činností by samozřejmě byly zajišťovány
i požadavky ad hoc. Vzhledem k vysokému zatížení KaTA činností spojenou se zajištěním
administrace, hodnocení a kontroly jednotlivých projektů a celých programů musí ale být
takové ad hoc požadavky spíše výjimkou.
Bylo dohodnuto, že předsedové jednotlivých orgánů TA mohou své požadavky směrovat
přímo na ředitele KaTA, musí být ovšem brán ohled na disponibilní pracovní kapacity KaTA.
Prof. Mařík souhlasil s vypracováním plánu práce VR, zároveň vyjádřil názor, že VR by měla
mít pro zajištění svých požadavků k dispozici určitou kapacitu KaTA, včetně kapacity
analytické.
Předseda Ing. Klusáček uvedl, že v současné době analyticko-koncepční oddělení v KaTA,
vzhledem k nedostatku tabulkových míst neexistuje a zmínil možnost případného využití
externích odborných kapacit v této oblasti podle finančních možností KaTA.
Ing. Bízková vyjádřila názor, že by bylo účelné vytvořit Organizační řád TA ČR a Organizační
schéma TA ČR, které by specifikovaly činnosti a vazby i procesní postupy, jež je nutno
zajišťovat.
Upozornila též na možnost založit vedle TA obecně prospěšnou společnost, která by umožnila
čerpat prostředky i z jiných kapitol veřejné podpory a tak přispěla k rozšíření kapacitních
možností Kanceláře.
Bylo dohodnuto, že KaTA připraví postup pro tvorbu interních předpisů TA a zřídí na intranetu
TA neveřejnou sekci, kam budou tyto interní dokumenty vkládány.
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4. Zásady komunikace
Projednávané oblasti:
a) komunikace mezi orgány TA ČR,
b) role a úloha zpravodajů při řešení společných úkolů orgánů TA ČR,
c) zveřejňování programů jednání a zápisů z nich na webu,
d) výroční zpráva TA ČR,
e) PR a systémová podpora TA ČR.
Předseda Ing. Klusáček konstatoval, že komunikace mezi orgány TA probíhá formou
vzájemné účasti členů orgánů TA na svých zasedáních (s výjimkou případu, kdy se jedná o
zasedání uzavřená), dále formou společných zasedání, komunikací zpravodajů a též sdílením
dokumentů.
Prof. Mařík požádal, aby VR byly alespoň s minimálním předstihem zasílány programy
zasedání PřTA.
Předseda Ing. Klusáček uvedl, že předsednictvo se schází každý týden (ve čtvrtek) a program
je proto v období mezi dvěma předsednictvy intenzivně spoluvytvářen všemi členy
předsednictva a v definitivní verzi je k dispozici až 1-2 dny před předsednictvem, nicméně nic
nebrání tomu, aby byl současně rozesílán i výzkumné radě.
Ing. Janeček uvedl, že letošní výroční zpráva za TA bude oproti loňské zprávě sestávat ze
samostatných kapitol, ve kterých bude popsána činnost VR a KR.
Ing. Janeček dal VR ke zvážení, aby každý její člen připravil svou individuální zprávu o
činnosti obdobně jako je to u členů přTA a připomněl, že tyto zprávy by mj. mohly či měly
sloužit jako podklad ke stanovení výše odměny za činnost v orgánech TA ČR.
Uvedl dále, že souhrn zpráv jednotlivých orgánů a přípravu celkové zprávy za TA provede
ředitel KaTA.

5. Pozice TA ČR mezi ostatními poskytovateli podpory v oblasti VaVaI
Projednávané oblasti:
a) vymezení programů TA ČR vůči programům MZe, MZČR, MV, MO, MŽP a MMR,
b) komunikace a formy spolupráce s MPO a MŠMT.
Doc. Kebo přednesl prezentaci, ve které podal přehled o programech ostatních poskytovatelů
podpory VaVaI. Ze strany VR byl vznesen požadavek, aby KaTA komplementárně
vypracovala harmonogram pro navrhování programů a připravila (případně externě zadala)
analýzu programů uvedených v prezentaci z hlediska jejich příjemců, rozsahu a regionální
působnosti.
Prof. Mařík vyjádřil názor, že do komunikace s resorty by měla být zapojena i VR, aby znala
jejich požadavky.
K plánovaným programům TA předseda Ing. Klusáček uvedl, že do 30. září 2011 bude
vypracována finální verze programu EFKOM, v průběhu roku 2012 pak bude připraven
program k národním prioritám orientovaného výzkumu.
V plánu je též příprava programu Strategická centra navazujícího na program Centra
kompetence.
Uvedl dále, že program TINA vzhledem k nedostatečně rozvinuté formalizované spolupráci TA
se zahraničními agenturami v letošním roce předkládán nebude.
K programu EFKOM - VO sdělil, že za stávajících okolností a ve formě, v jaké je program
připraven, nepovažuje předsednictvo za vhodné předkládat ho RVVI s požadavkem na jeho
financování v roce 2013.
Ing. Komárek vyjádřil opačný názor. Došlo nicméně k dohodě, že budou nadále probíhat
konzultace pracovní skupiny TA k přípravě tohoto programu se sekretariátem RVVI.
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K programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti životního
prostředí připraveného MŽP bylo dohodnuto, že Ing. Janeček připraví konsolidované
stanovisko předsednictva a VR, následně bude konsolidované stanovisko předloženo VR
k vyjádření a po jeho odsouhlasení zasláno jako stanovisko TA na MŽP.
Návazně na přednášku doc. Keba prezentoval RNDr. Bunček souhrn programů aplikovaného
VaV většiny poskytovatelů, jak ukončených tak i v současné době probíhajících s odkazy na
jejich podrobnosti v IS VaV. Dále prezentoval souhrnnou tabulku harmonogramu tvorby
a předložení programu s časovými požadavky.

6. Zásady návrhů programů TA ČR
Projednávané oblasti:
a) společné zásady přípravy programů a spolupráce mezi orgány TA ČR (vazba na
legislativu, způsob přípravy, podpořené aktivity, míra podpory apod.),
b) zásady přípravy prováděcích dokumentů programů a způsobu hodnocení projektů,
c) tematické vs. horizontální programy podpory.
RNDr. Bunček přednesl prezentaci ke stávajícím a plánovaným programům TA ČR a zajištění
jejich financování. Zmínil též zásady přípravy programů TA navržené VR. K tomuto tématu
bude zváženo uspořádání mimořádného společného zasedání VR a přTA.
VR požádala, aby všechny prezentace přednesené v rámci projednávání bodů 7. a 8. byly
zaslány všem členům předsednictva, VR a KR.

7. Nejbližší koncepční úkoly
Projednávané oblasti:
a) dopracování a schválení strategie STRATA 2020 - další procesní postup.
Předsednictvo a VR diskutovaly připomínky MPO a MŠMT ke strategii TA ČR (STRATA 2020)
obdržené po oslovení ministrů Kocourka a Dobeše a shodly se na jejich vypořádání.
VR a poté přTA dokument STRATA 2020 schválily. Předseda Ing. Klusáček připomínky
zapracuje a zašle konečnou verzi dokumentu na RVVI tak, aby mohla být projednána na
zasedání RVVI dne 30.9 2011.
STRATA 2020 bude současně zaslána místopředsedkyni RVVI, PhDr. Kopicové, která je
zpravodajkou RVVI pro činnost TA ČR.
Předseda Ing. Klusáček uvedl, že návazně na STRATA 2020 budou vypracovány
implementační akční plány.

Zapsali:
Ing. Kamila Bartošová - tajemnice přTA
Ing. Jiří Samek, CSc. - tajemník VR
Schválili:
Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA - předseda TA ČR
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. - předseda VR TA ČR
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