Zápis ze 3. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR
Místo jednání: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
Datum:
30.10.2009, 12.00 hod.
přehled přítomných je uveden v příloze 1 (prezenční listina)
Přítomni:
___________________________________________________________________________
1. Kontrola zápisu z jednání PřTA ČR ze dne 23.10.
Bylo upřesněno, že zápisy z jednání budou k dispozici k připomínkám PřTA ČR co
nejdříve, tak, aby konečná verze byla k dispozici nejpozději do pěti dnů, tj. do středy
příštího týdne po zasedání. Ostatní body zápisu bez připomínek.
2. Kontrola úkolů dle zápisu ze dne 23.10.
A2 3) Spolupráce s MPO
- Kebo zajistí kontakt na MPO do 5.11. (a dohodne s NM Geussem schůzku)
- Kebo a Bunček dodají strukturu spolupráce s MPO do 5.11.
Ad 4) Příprava programu TA probíhá za účasti externích pracovníků – zpravodajem je
Janeček
Ad 9) Návrh dodavatelů jednotného grafického stylu do výběrového řízení – splněno,
výběrové řízení probíhá
Ad 12) Informace o podmínkách členství v síti TAFTIE – očekáván dopis sekretariátu
sítě.
3. Znění výzvy k nominaci do Výzkumné rady TA ČR
Konkrétní doporučení na úpravy textu budou zaslány Klusáčkem za celé předsednictvo
TA ČR do 4.11., 12.00 hod. do sRVVI.
4. Informační systém TA ČR
Hladík připravuje souhrn informací z podkladových materiálů k předání členům pracovní
skupiny pro přípravu informačního systému. Osloví Ing. Štíchu z MPO a požádá ho o
nominaci Ing. Mokrého do PS IS. Kebo souhlasí s vyřazením zástupce VŠB TU Ostrava
z PS IS. Přítomní členové PřTA ČR se shodli na ustavení expertní skupiny, složené
z uživatelů IS ve složení doc. Koliba (SU OP) za RVŠ a sl. Pachmanová (zkušená
pracovnice fy G – B). Tato skupinka by posuzovala předložené návrhy z pohledu
uživatelů IS. Hladík osloví členy PS IS a pošle jim potřebné podklady.
5. Programové prohlášení TA ČR (PP)
Přítomní členové předsednictva se seznámili s výchozím návrhem návrhem textu PP,
který připravil Klusáček. Předsednictvo se shodlo, že materiál je třeba publikovat rychle
s cílem podat základní informaci k zahájení činnosti TA ČR mediím a zainteresované
veřejnost. Členové předsednictva zašlou Klusáčkovi připomínky a návrhy k zaslanému
textu do 2.11.2008, Klusáček vypracuje konečnou verzi a požádá sRVVI o umístění textu
na stránkách www.vyzkum.cz do doby zřízení samostatného webu TA ČR.
6. Vývoj v činnosti Kanceláře TA ČR
- Diskutovány personální otázky, výsledky jednání Hladíka s Kanceláří GA ČR,
připravuje se schůzka předsedů TA ČR a GA ČR (Klusáčka a Matějů), připravuje se
schůzka Hladíka se zástupcem CzechInvestu.
- Sídlo TA ČR: probíhají jednání o vhodných prostorách s Institutem pro další
vzdělávání lékařů

-

Náborový inzerát: odloženo (do doby zřízení samostatného účtu TA ČR)
Rozpočet TA ČR se připravuje (po konzultaci na MF); účet TA ČR bude zřízen do 2 –
3 týdnů
Blažka informoval, že 19.11. bude rozpočet TA ČR projednáván v PSP ČR. Jednání se
z účastní předseda TA ČR Klusáček a ředitel KaTA Hladík

Byl schválen návrh Janečka, aby byly vždy pořizovány zápisy z jednání členů PřTA
s jinými subjekty a tyto byly archivovány v KaTA (dočasně i u tajemnice TA ČR).
Členové předsednictva budou o uložení zápisu informováni a na vyžádání jim bude zápis
k dispozici.
7. Koncepční záležitosti (programy, hodnocení, kontrola)
Přítomní členové PřTA ČR se shodují na potřebě diskuse ke koncepci TA ČR a doporučili
zabývat se problematikou v brzké budoucnosti.
Bunček upozornil na potřebu hodnotit projekty po ukončení (vč. finančních přínosů).
Kebo diskutoval s vědeckým tajemníkem ambasády UK možnost konzultace s britskou
institucí Technology Science Board v Londýně. Podle dr. Fojta by bylo možno zajistit tuto
akci ještě v letošním roce.
Blažka upozornil na zásadní důležitost priorit PřTA, z nichž na prvém místě je příprava
prvních dvou programů TA ČR. Nabízí termíny pro jejich konzultaci s pracovníky sRVVI
prakticky okamžitě (programy musí jít ke schválení již na prosincové jednání RVV, tj. do
1.12.2009). Zpravodaj za tuto oblast Janeček upozornil, že personální podpora přípravy
programů je zatím nedostačující a tým je nutno posílit dalšími externisty
8. Příští zasedání PřTA ČR se bude konat dne 6.11.2009 ve 12.00 hod. na Úřadě vlády
v prostorách sekretariátu RVVI.

Zapsal: M. Janeček
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