Zápis z 10. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)
Místo jednání:
Datum:
Hodina:
Přítomní:

zasedací místnost TAČR, Evropská 33, Praha
19. leden 2012
9:30 h
členové KR: Štěpánek, Musílek, Václavek, Vavřín, Zábský
člen PřTA: místopředseda Janeček
tajemník KR: Zlámal
Omluveni:
Holl, Novák, Psutka, Šedivý
__________________________________________________________________________________
KR projednala:
1. Kontrola úkolů,
•

Doporučení pro TAČR, vyplývající ze závěrů 9. zasedání KR,

•

Rozesílání zápisů a doporučení VR, poskytování informací VR,

2. Zápis z 9. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
3. Hlasování per rollam - Dopis místopředsedovi PřTA ČR ve věci úpravy stanovisek ke
stížnostem v programu CK,
4. Stížnost k projektu CK č. j. TACR/2733/2011, č. j. TACR/176/2012, č. j. TACR/176/2012,
č. j. TACR/167/2012
5. Podnět poskytnutý KR k ÚOHS na CDV č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo,
dořešení stížnosti,
6. Právní stanovisko ve věci možnosti účasti členů výzkumné rady TAČR na režimu rozhodování
podle § 21 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
7. Výroční zpráva Kontrolní rady TAČR,
8. Stížnost k projektu Alfa 2 - č. j. TACR/2732/2011,
9. Stížnost k projektu Alfa 2 - č. j. TACR/1922/2011, TACR/2665/2011,
10. Stížnost k projektu Alfa 2 - opakované stížnosti,
• č. j. TACR/2662/2011,
•

č. j. TACR/2753/2752/2751/2011,

• č. j. TACR/2708/2011,
11. Hlasování per rollam - stížnost k projektu CK č. j. TACR/2709/2011,
12. Různé
a. Rezignace člena RP a předsedy RPP 2 Ing. Eclera,
b. Závěry VR k metodice hodnocení v 2. kole CK,
c. Řešení stížností CK - obecně
d. Průběžná zpráva o hodnocení ALFA 1
1

Závazná stanoviska KR:
a. Řešení stížností
Závazné stanovisko: KR požaduje, aby ke každé projednávané stížnosti měla KR
k dispozici i záznam z jednání RP, případně RPP, oponentní posudky, stanovisko
zpravodaje a návrh projektu. KR požaduje zaslání stížnosti a stanoviska KaTA
emailem a uložení ostatních relevantních dokumentů ke stížnosti na intranet KR.
Závazné stanovisko: V případě, že KR rozhodne o vyhovění stížnosti žadatele, musí
být v propozicích programu vytvořen dostatečný legitimní (např. časový, finanční,…)
prostor pro vrácení projektu do hodnotícího procesu, např. i v případě již
ukončených termínů pro podání projektů do dalších fází hodnocení.
b. Průběžná zpráva k hodnocení projektů
Závazné stanovisko: Součástí vyhlášení programu musí být kompletní požadavky na
formu a obsah průběžné a závěrečné zprávy projektu.

Úkoly:
10.1 Připravit hlasování per rollam na základě 10. zasedání KR.
Z: Štěpánek, Zlámal
T: 19. 1. 2012
10.2

Připravit závěrečnou zprávu pro PS o činnosti KR za rok 2011 - sumarizace textů.
Z: Štěpánek, Zlámal
T: 31. 1. 2012

Zapsal: Zlámal
Verifikoval: Štěpánek
Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 24. 2. 2012
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