ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 105

Datum: 23. 5. 2012

Od - do: 14:00 – 16:30

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Kebo, Bunček, Komárek, Knorr, Rosecká, Rottová
Omluveni: Janeček
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisů a úkolů ze 104. a 105. jednání přTA
K zápisu ze 104. výjezdního zasedání přTA konaného v termínech 17. a 18. 5. 2012
nebyly vzneseny připomínky a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo
jejich plnění probíhá.
2. ALFA – a) metodika hodnocení kvality práce oponentů
Předsednictvo se dohodlo, že se k materiálu ještě vyjádří, a to do 28. 5. (1) a pošle
k připomínkám také VR (2).
O1: přTA
28. 5. 2012
O2: KaTA
28. 5. 2012
b) komise k ustanovení členů RP a RPP
Předsednictvo se zabývalo přípravou schůzky členů komise k nominaci členů RP
a RPP programu ALFA, která se uskuteční dne 31. 5. od 14:00 hod. Členy komise
jsou zástupci přTA, VR a KaTA. Komise k ustavení členů připraví pro jednání VR
seznam členů, které doporučuje k doplnění a VR tyto návrhy projedná na svém
zasedání dne 5. 6. a poté se tím bude zabývat přTA na svém zasedání, kde rozhodne
o definitivním schválení členů rad.
O: přTA
7. 6. 2012
c) míra podpory a všeobecné podmínky
Rosecká informovala přTA o propočtené míře podpory v programu ALFA. PřTA
pověřilo Roseckou zpracovat na příští zasedání tabulku, kde bude uvedeno přesné
rozdělení finančních prostředků na jednotlivé programy podle smluvních závazků ke
dni zpracování (1).
Předsednictvo se zabývalo spornou formulací jednoho § Všeobecných podmínek
Smlouvy o poskytnutí účelové podpory a pověřilo právníka KaTA vypracovat vyjádření
KaTA ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory, jejíž výklad se zdá nejednoznačný
(2). Po projednání přTA bude vyjádření vyvěšeno na webových stránkách TA ČR (3).
O1: přTA
T: 31. 5. 2012
O2: KaTA
T: 30. 5. 2012
O3: KaTA
T: 1. 6. 2012
3. Dopis KR – Stanoviska a doporučení KR pro TA ČR
Předsednictvo diskutovalo úpravu odpovědi na Stanoviska a doporučení KR. Bunček
předložil přTA shrnutí k části dopisu týkající se zajištění rezerv pro případ, že by KR
vyhověla stížnosti a projekt by byl navrácen do soutěže a posléze podpořen.
Předsednictvo pověřilo právníky KaTA připravit vnitřní předpis k této problematice (1)
a zjistit, zda je ponechání rezerv z pohledu z. č. 130/2002 Sb. vůbec možné a připravit
jej tak, aby byly postihnuty všechny možnosti (2).
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Dopis KR upraví Bízková a rozešle přTA k připomínkám a dopis bude KR odeslán do
konce týdne (3).
O1: KaTA
T: 20. 7. 2012
O2: KaTA
T: 20. 7. 2012
O3: přTA
T: 27. 5. 2012
4. BETA – a) zlepšení fungování programu
Předsednictvo diskutovalo zlepšení fungování programu BETA. Na příští
předsednictvo KaTA doplní k materiálům ještě obecnou zadávací dokumentaci
programu; časovou osu s vyhlášením zakázek; návrh, jak zajistit, aby všechny veřejné
zakázky byly vyhlášeny do konce června a návrh, jak nalézt jednodušší způsob
schvalování podlimitních zakázek.
O: KaTA
T: 31. 5. 2012
b) veřejná zakázka – prevence pohrom
Předsednictvo rozhodlo o zrušení veřejné zakázky MMR s názvem „Prevence a
zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí“.
5. Úkoly dané TA ČR z usnesení vlády (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti,
Národní politika VaVaI)
Předsednictvo se zabývalo úkoly vyplývajícími TA ČR ze Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti a dohodlo se na tom, že Strategii předá k řešení VR. Po diskusi
s VR přTA zpracuje zprávu o stávajícím stavu opatření a návrh dalšího postupu
včetně frekvence kontroly plnění (1).
Předsednictvo také diskutovalo opatření TA ČR vyplývající z Národní politiky VaVaI.
Bunček byl pověřen zpracováním stručného výtahu z materiálu Královéhradeckého
kraje k uplatnění voucherů k podpoře VaV a porovnáním, zda je tato metoda
v souladu se zněním zákona 130/2002 Sb. (2).
O1: přTA a VR
T: 20. 7. 2012
O2: přTA
T: 30. 6. 2012
6. Odstoupení člena KR – Zábský
Předsednictvo bylo informováno o odstoupení p. Zábského z funkce člena kontrolní
rady. Bízková s předsedou KR Štěpánkem vytvoří děkovný dopis pro odstupujícího
člena KR Zábského a zároveň bude odeslán dopis do Parlamentu ČR, s žádostí o
doplnění KR o dva chybějící členy. Předsednictvo s tímto postupem souhlasí a KaTA
připraví návrhy obou dopisů.
O: KaTA
T: 31. 5. 2012
7. Konání přTA v dalších týdnech
Předsednictvo pověřilo KaTA připravit přehled dovolených klíčových zaměstnanců
KaTA pro plánování dalších jednání přTA i přes letní období (1). Tajemnice přTA
připraví tentýž plán pro členy přTA (2).
O1: KaTA
T: 31. 5. 2012
O2: přTA
T: 31. 5. 2012
8. Konference k mission-oriented inovační roli
Předsednictvo souhlasí s účastí Keba na konferenci Eu-SPRI 2012, která se koná
v Karlsruhe v termínu od 12. – 13. 6. 2012.
9. TAFTIE – Board meeting 11. - 12. 6.
Předsednictvo souhlasilo s účastí Komárka na TAFTIE Board meeting.
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10. Dopisy na resorty
Předsednictvo vzalo na vědomí odeslání dopisů na příslušné resorty v záležitosti
týkající se přípravy metodiky pro poskytování účelové podpory a účasti zástupců
jednotlivých resortů na společném jednání, které se uskuteční 20. 6. 2012 v sídle
TA ČR.
11. Prezentace TA ČR
Bízková informovala přTA o účasti na konferenci v Koutech nad Desnou, která se
konala dne 21. 5. 2012 a kde Bízková prezentovala TA ČR. Dále Bízková hovořila o
průběhu prezentace TA ČR na Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice Senátu Parlamentu ČR – 23. 5. 2012. Jednání se zúčastnili prof. Mařík za
výzkumnou radu a prof. Vavřín za kontrolní radu.
12. Oponenti
Předsednictvo se zabývalo otázkou prověření odolnosti procesů v TA ČR z hlediska
korupčního rizika. Bízková navrhla oslovit v této souvislosti Transparency International
s tím, aby pomohli TA ČR nastavit systém protikorupčních opatření. Předsednictvo
s návrhem souhlasí a KaTA osloví Transparency International.
O: KaTA
T: 6. 6. 2012
13. Vypořádání připomínek TA ČR
Bunček informoval přTA o vypořádání připomínek v rámci MPŘ. U připomínek TA ČR
k Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků
ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011) nebyla TA ČR uznána jedna
připomínka, ale dále se o ní jedná. Některé připomínky TA ČR ke státnímu rozpočtu
byly akceptovány. Vilém byl pověřen, aby zajistil uvedení tabulkových míst do
usnesení vlády.
O: KaTA
T: 1. 6. 2012

Další zasedání:

datum: 31. 5. 2012 v 10:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 105. zasedání předsednictva TA ČR
Program 105. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 105. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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