Zápis z 27. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)
Místo jednání:
Datum:
Hodina:
Přítomni:

Sídlo TAČR, Evropská 2589/33b, Praha
25. října 2013
10:00 h
členové KR: Holl, Musílek, Václavek, Vavřín, Novák, Šedivý, Vavřín
zástupce KaTA: Knorr
tajemník KR: Zlámal

Program jednání:
1. Zápis z 26. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Odpověď PřTA na stanoviska a doporučení KR z 26. zasedání KR,


Vypořádání zjištění z Výroční zprávy KR za rok 2012 – náklady na studie, analýzy a
poradenské služby,



Hodnocení programu Centra kompetence 2,

3. Doplnění zprávy KR pro PS PČR o informace o činnosti TAČR,
4. Informace o stavu projektu Inka,
5. Informace o stěhování TAČR do nových prostor,
6. Stanovisko TA ČR k výsledku hodnocení efektivity orgánů státní správy,
7. Informace o průběhu jednání EHK v rámci hodnocení programu Centra kompetence 2,
8. Harmonogram hodnocení programu Centra kompetence 2 – potvrzení účasti členů KR,
9. Informační schůzka týkající se přístupu členů KR k dokumentům prostřednictvím služby
Google – zajišťuje KaTA,
10. Různé


17. výroční shromáždění Asociace leteckých výrobců České republiky – informace
z účasti (Holl),



Slavnostní předávání ceny, kterou uděluje TA ČR v rámci akce Nejlepší spolupráce
roku 2013 (NSR 2013) – informace z účasti (Musílek),



Účast na zasedání VR,



Příští zasedání KR.

KR bere na vědomí:
1. Odpověď PřTA na stanoviska a doporučení KR z 26. zasedání KR,


Vypořádání zjištění z Výroční zprávy KR za rok 2012 – náklady na studie, analýzy a
poradenské služby,



Hodnocení programu Centra kompetence 2,

2. Informace o stěhování TAČR do nových prostor,
3. Stanovisko TA ČR k výsledku hodnocení efektivity orgánů státní správy,
1

4. Různé


17. výroční shromáždění Asociace leteckých výrobců České republiky – informace
z účasti (Holl),



Slavnostní předávání ceny, kterou uděluje TA ČR v rámci akce Nejlepší spolupráce
roku 2013 (NSR 2013) – informace z účasti (Musílek).

KR schvaluje:
1. Zápis z 26. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Zprávu KR pro PS PČR doplněnou o informace o činnosti TAČR,
3. Stanovisko ke stavu projektu Inka,
4. Termín příštího zasedání KR na 22. 11. 2013 v Brně od 10:00.

Doporučení a stanoviska:
1. Informace o stavu projektu Inka
Stanovisko KR: JŘBU je určeno pro výjimečné případy. KR vyjadřuje značnou pochybnost, zda
je v tomto případě oprávněné využití JŘBU a požaduje zdůvodnění postupu zadavatele
podložené právním stanoviskem potvrzujícím nutnost využití JŘBU.
2. Informace o průběhu jednání EHK v rámci hodnocení programu Centra kompetence 2
Stanovisko KR: KR požaduje výstup z jednání EHK, tedy bodové hodnocení projektů před
jednání EHK a po hodnocení EHK, včetně číselného vyjádření změny pořadí po hodnocení EHK
a průběžného označení počtu projektů, u kterých se předpokládá přijetí do programu Centra
kompetence – 2. výzva. Stejný postup KR vyžaduje i po jednání RP a PřTA.
KR opětovně upozorňuje na nutnost důkladného slovního a objektivně podloženého
hodnocení všech změn bodového hodnocení projektů.

Zapsal: Zlámal
Verifikoval: Štěpánek
Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 22. 11. 2013
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