ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 104

Datum: 17. a 18.5.2012
Místo: TA ČR
Přítomni: Bízková, Janeček, Kebo, Bunček, Komárek, Knorr, Rosecká, Vilém, Rottová
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 103. jednání přTA
K zápisu ze 103. zasedání přTA ze dne 9.5.2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Meziresortní připomínkové řízení
Předsednictvo projednalo připomínky k materiálům „Úprava Metodiky hodnocení
výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné
pro léta 2010 a 2011)“ a „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum,
experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015“. l
Bunček uvedl navrhované připomínky k Metodice hodnocení. K tomuto materiálu byly
zapracovány i připomínky KR. PřTA vyjádřilo souhlas s navrhovanými připomínkami a
pověřilo KaTA odesláním materiálu do eKLEP (1).
U materiálu ke státnímu rozpočtu na VaV se předsednictvo dohodlo na zásadních
připomínkách. Po zapracování dohodnuté připomínky odešle KaTA prostřednictvím
eKLEP (2).
O1: KaTA
18.5.2012
O2: KaTA
21.5.2012
3. Novelizace zákona č. 130/2002 Sb.
Předsednictvo diskutovalo znění připomínek TA ČR k novelizaci z. č. 130/2002 Sb.
Komárek uvedl, že k novelizaci zákona zaslala své připomínky ještě KR, připomínky
budou zohledněny po projednání až při meziresortním připomínkovém řízení („MPŘ“)
– vyjádření pro KR k novelizaci bude obsaženo v odpovědi na dopis KR „Stanoviska a
doporučení KR pro TA ČR z 13. zasedání KR“ („dopis KR“).
Předsednictvo se zabývalo především § 36a, který pojednává o funkcích předsedy TA
ČR, členů přTA a VR TA ČR. Předsednictvo dále požádalo KaTA o přípravu podkladů
pro RVVI k této záležitosti, kdy by byla RVVI navrhnuta změna zákona v této věci (1).
Předsednictvo dále diskutovalo §21 zákona a shodlo se na tom, že přTA doporučuje
zachovat stávající pohled na podjatost. Tento postoj bude uplatněn v rámci
meziresortního připomínkového řízení do návrhu RVVI.
Dalším tématem v rámci novelizace zákona byla účast členů KR na jednáních
hodnotících orgánů, kdy se přTA rozhodlo s ohledem na rovnost přístupu k žadatelům,
že se zástupci KR mohou účastnit všech jednání hodnotících orgánů, ale měli by se
účastnit buď všech jednání bez výjimky, nebo žádného. Toto rozhodnutí KR obdrží ve
vyjádření přTA k dopisu KR. K účasti členů KR na všech jednáních hodnotících
orgánů bude vypracován vnitřní předpis (2).
Komárek připraví finální znění připomínek jak od přTA, tak od KR a zašle tento
materiál k připomínkám přTA a VR pro potřeby MPŘ (3) s termínem vyjádření do
7.6.2012 (4).
O1: KaTA
T: 31.5.2012
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O2: přTA
O3: KaTA
O4: přTA

T: 30.6.2012
T: 19.5.2012
T: 7.6.2012

4. ALFA – a) příručka pro uchazeče
Předsednictvo se zabývalo příručkou pro uchazeče programu ALFA 3 a rozhodlo o
několika změnách.
V části týkající se Řešitelského týmu bude u každého klíčového člena řešitelského
týmu uveden jeho pracovní úvazek na projektu v daném roce. U Ostatních osob
budou uvedeny kumulované pracovní úvazky. Návrh implementačního plánu bude po
uchazeči vyžadován až před skončením projektu tak jak tomu bylo v předchozích
výzvách a smlouva o spolupráci bude vyžadována až při podpisu Smlouvy o
poskytnutí účelové podpory. Obsah smlouvy o spolupráci bude ještě blíže definován –
připraví KaTA (1).
PřTA pověřilo Roseckou a Bunčeka předložením podrobnějších pokynů pro přípravu
implementačního plánu na příští zasedání (2).
Předsednictvo se také zabývalo otázkou proškolení oponentů hodnotících projekty pro
TA ČR. PřTA pověřilo KaTA, aby se zabývala touto otázkou a na příštím zasedání
informovala o navrhovaných řešeních - e-learning vs. prezenční účast na školení (3).
Předsednictvo rozhodlo o tom, že ve 3. veřejné soutěži programu ALFA nebude
povoleno dofinancování z veřejných zdrojů.
O1: KaTA
T: 31.5.2012
O2: KaTA + přTA
T: 23.5.2012
O3: KaTA
T: 23.5.2012
b) zadávací dokumentace ALFA 3
Předsednictvo se také zabývalo návrhem znění zadávací dokumentace („ZD“) pro
3. veřejnou soutěž programu ALFA. V rámci projednávání přTA řešilo otázku, zda TA
ČR musí vyčerpat všechny finanční prostředky na příslušnou veřejnou soutěž, nebo
lze ponechat rezervu na případné financování projektů, které budou vráceny do
soutěže rozhodnutím kontrolní rady a zda tyto prostředky lze převést na další rok.
Předsednictvo pověřilo KaTA zjistit, které varianty jsou uskutečnitelné a zároveň
připravit tabulku s přehledem finančních prostředků vázaných na základě jednotlivých
soutěží v programu ALFA (1).
Předsednictvo dále rozhodlo, že počet vedlejších kategorií CEP oponentů bude
omezen na 6. Toto bude upraveno v databázi oponentů (2).
Předsednictvo po zapracování změn schválilo znění zadávací dokumentace programu
ALFA 3.
O1: KaTA
T: 23.5.2012
O2: KaTA
T: 23.5.2012
c) zápis ze společného zasedání RP a RPP 2.5.2012
V rámci projednávání ZD předsednictvo projednávalo i znění zápisu ze společného
zasedání RP a RPP 2.5.2012 a rozhodlo k bodu 2.9. „Přínosy projektu dle
předpokladu“ uvedeném v ZD připravit ze strany TA ČR podrobnější pokyny
k hodnocení přínosů projektu (1). Dále se přTA usneslo, že uchazeč bude moci uvést
3 jména oponentů, které z důvodu podjatosti považuje za nevhodné k hodnocení
svého projektu. Pokud to bude možné, bude tato změna v přihlášce realizována.
Předsednictvo se dále zabývalo výběrem oponentů, kde rozhodlo, že alespoň jeden
oponent bude z aplikační (podnikové) sféry. KaTA byla pověřena, aby podala zprávu
k počtu projektů na jednoho oponenta v programu CK
Tyto informace budou poskytnuty KR a VR s ukázkou přihlašování oponentů do
systému (2).
O1: KaTA
T: 8.6.2012
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O2: KaTA

T: 31.5.2012

d) návrh metodiky hodnocení kvality práce oponentů
PřTA se tímto bodem bude zabývat na příštím zasedání a zároveň se návrh metodiky
předá k připomínkám VR – zařídí Pasková.
O: KaTA
T: 23.5.2012
e) rezignace – Váša a Bízek
Rezignaci členů Rady podprogramu 2 musí projednat VR a navrhnout jejich odvolání a
poté se bude přTA rezignacemi zabývat. PřTA může navrhnout experty jako
náhradníky za odstupující členy.
5. Strategie mezinárodní spolupráce
Kebo představil prezentaci ke Strategii mezinárodní spolupráce, kde prezentoval
porovnání s jednou z dobře fungujících institucí v Evropě podporující výzkum –
TEKES. V prezentaci hovořil dále o mezinárodní spolupráci v rámci TA ČR a návrhu
postupu. K tomuto tématu proběhla diskuze, včetně jejího působení v organizaci
TAFTIE. Předsednictvo se shodlo na zadání pro pracovní skupinu k mezinárodní
spolupráci, kterou vede prof. Hajič, kde Kebo bude zastupovat názor přTA spočívající
v soustředění se na vnitřní vybudování agentury, přiměřené mezinárodní aktivity,
orientované na spolupráci v TAFTIE a navázání spolupráce s několika
mimoevropskými agenturami tak, aby mohl být zahájen program TINA.
V rámci tohoto tématu informoval Knorr o jednání EWG TAFTIE, jehož se zúčastnil
jako zástupce TA ČR a které proběhlo dne 8. a 9. května. Uvedl, že příští rok
předsedá TAFTIE FFG. Žádá členy TAFTIE o doplnění agendy o jejich požadavky.
Návrhy TA ČR zpracuje KaTA (1). Knorr pro informaci připraví na příští jednání zápis
ze služební cesty (2).
PřTA se do tří měsíců vrátí k projednání strategie mezinárodní spolupráce. Na podzim
tohoto roku se uskuteční cesta do TEKES. KaTA je pověřena organizací cesty (3).
O1: KaTA
T: 8.6.2012
O2: KaTA
T: 25.5.2012
O3: KaTA
KT: 15.6.2012
6. CK – negociace
Janeček informoval o proběhlých negociačních jednáních v projektech vybraných
k podpoře v programu CK ze dne 16.5.2012. Všechna jednání proběhla v pořádku. U
jednoho projektu projednávaného prezenčně byly sníženy náklady na projekt o 10%.
Negociace jsou uzavřeny, protokoly podepsány a ke všem připomínkám poskytovatele
(tj. včetně připomínek odborných poradních orgánů a negociační komise) bude
přihlíženo v rámci hodnocení ročních zpráv a při provádění kontrol.
7. Strategie PR
Bunček hovořil o strategii PR a uvedl 3 základní body, které je třeba projednat, a to
1) zda a jak „zviditelňovat“/prezentovat TA ČR 2) stanovit priority PR pro definované
cílové skupiny; 3) vytvořit tiskového oddělení popř. pozici tiskový mluvčí TA ČR.
Předsednictvo se shodlo na tom, že v souladu s cíli TA ČR, má TA ČR důležitou
povinnost aktivně vystupovat vůči veřejnosti. PřTA rozhodlo o vytvoření základní
strategie PR, koncepčně a pokud možno co nejrychleji připravit návrh zajištění PR
akcí, které je třeba v dohledné době uskutečnit (1). Byla diskutována potřeba vytvoření
PR strategie odborníkem na PR. Bízková zpracuje na základě spolupráce s PR
expertem rámcový návrh strategie PR (2). Bunček navrhl, aby se agentura
prezentovala např. na odborných sociálních sítích. Klíčovou komunikační platformou
pro PR se stává internet a webové stránky.
Předsednictvo se také dohodlo, že letos nebude organizovat výroční konferenci TA
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ČR.

O1: KaTA
O2: přTA

T: 25.5.2012
T: 14.6.2012

8. Kancelář TA ČR
Knorr informoval přTA o IS TA ČR a o jeho současném stavu. Dále Knorr informoval
přTA o rozšíření pracovních kapacit v TA ČR o IT pracovníka, který je v TA ČR
zaměstnán na poloviční úvazek. Tento krok byl přijat z důvodu blížícího se ukončení
smlouvy s externím poskytovatelem vnitřní sítě, o jejíž údržbu se bude starat tento IT
pracovník.
9. Příprava projektu do VaVpI
Bízková uvedla, že záměr projektu TA ČR do VaVpI bude projednán na zasedání
RVVI dne 25. 5. 2012. Tento záměr byl již předsednictvem odsouhlasen.

Další zasedání:

datum: 23. 5. 2012 ve 14:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 104. zasedání předsednictva TA ČR
Program 104. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 104. zasedání přTA
Zápis per rollam ze dne 14.5.2012

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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