ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 115

Datum: 9. 8. 2012

Od - do: 10:30 – 13:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Janeček, Bunček, Kebo, Knorr, Rottová, Pilátová (body 1, 2, 3 a 8)
Omluveni: Bízková, Komárek, Rosecká
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 114. jednání přTA
K zápisu ze 114. zasedání přTA ze dne 2. 8. 2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. ALFA – žádost o změnu projektu č. TA02010434
Pilátová předložila přTA k projednání žádost o změnu projektu č. TA02010434, jež se
týká smlouvy o spolupráci, kterou chce příjemce upravit dodatkem. Dodatek,
předložený příjemcem, významně mění náplň smlouvy o spolupráci, a to převážně
čl. 9 Ochrana duševního vlastnictví; Práva k výsledkům a využití výsledků.
Předsednictvo předloženou žádost diskutovalo a rozhodlo se ji zamítnout. Kebo se
projednání a rozhodnutí nezúčastnil, neboť byl k tomuto projektu podjatý.
3. CK – stížnost TE01020079
Předsednictvo se seznámilo s výsledkem hlasování per rollam RP CK k projektu
TE01020079, kdy RP 2/3 většinou souhlasila s vyjádřením zpravodaje zodpovědného
za projekt. Předsednictvu byl předložen návrh odpovědi pro KR, která si vyžádala
dodatečné odůvodnění a tento návrh přTA schválilo. KaTA zajistí jeho vypravení.
O: KaTA
T: 10. 8. 2012
4. Pravidla pro vyřizování námitek
Knorr informoval přTA o přípravě a stavu materiálů k procesu pro vyřizování námitek
a stížností ve veřejné soutěži. Předsednictvo diskutovalo možné formy námitek
a stížností a jejich důsledky pro TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že posoudí systém hodnocení v rámci veřejných soutěží
TA ČR a na příštím jednání toto téma prodiskutuje.
O: přTA
T: 16. 8. 2012
5. TAFTIE EWG meeting
Předsednictvo rozhodlo na návrh Bízkové o účasti Knorra na TAFTIE EWG meeting
v Birminghamu ve dnech 18. a 19. 9. 2012. KaTA zajistí vše související se služební
cestou.
O: KaTA
T: 17. 8. 2012
6. KR – vypořádání doporučení a závazných stanovisek ze závěrů 15. KR
Předsednictvo projednalo znění odpovědi pro KR k doporučení a závazným
stanoviskům ze závěrů 15. zasedání KR pro přTA a souhlasí s vypravením odpovědi.
KaTA zajistí potřebné kroky.
O: KaTA
T: 9. 8. 2012
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7. Účast členů KR na jednáních odborných poradních orgánů
Předsednictvo přijalo informaci od KaTA k dopracování podkladu týkajícího se účasti
členů KR na jednání odborných poradních orgánů. Tento materiál projedná přTA s KR
na společném zasedání 30. 8. 2012.
8. ČSÚ - žádost o poskytnutí dat ze statistiky VaV pro potřeby TA ČR
Předsednictvo se seznámilo s vyjádřením ČSÚ k žádosti TA ČR o poskytnutí dat ze
statistiky VaV pro potřeby TA ČR a v této souvislosti Bunček konstatoval, že po
dohodě s Bízkovou, byl kontaktní osobou TA ČR pro spolupráci s ČSÚ určen
Ing. Radko Kříž, který je spolupracovníkem TA ČR ve věci stanoviska TA ČR k
aktualizaci NP VaVaI.
9. Informace o reorganizaci KaTA
Knorr informoval přTA o provedené organizační změně v rámci KaTA. Knorr uvedl, že
změna byla potřebná z toho důvodu, aby byly jednotlivé činnosti v KaTA lépe
specializované. Provedená změna rozděluje procesy KaTA podle jejich blízkosti,
časové souslednosti i provázanosti na okolí (žadatelé, příjemci, orgány TAČR apod.).
Provedená změna bude realizována postupným převáděním jednotlivých agend do
působnosti nových útvarů. Do konce srpna dojde ke změně organizačního řádu a ke
změně pracovně právních smluv. Do konce září se předpokládá popis procesů a
činností do podoby řídící dokumentace.
PřTA bere tyto informace na vědomí.
10. Informace z jednání s polským NCBR
Janeček informoval přTA o jednání s polským Národním centrem vědy a rozvoje
(NCBR), které se uskutečnilo dne 7. 8. 2012 ve Varšavě, jehož se zúčastnil společně s
Ing. F. Krejčím. Na jednání byla mimo jiné diskutována i spolupráce mezi TA ČR a
NCBR, kdy by TA ČR mohla s NCBR uzavřít Memorandum of Understanding. Polské
straně byla nabídnuta návštěva TA ČR.
Předsednictvo bere na vědomí informace podané Janečkem o jednání s polským
NCBR. Kontaktní osobou pro NCBR v současné době zůstává Janeček, ale
v dohledné době by tuto funkci měl převzít pracovník KaTA, který se bude zabývat
mezinárodní spoluprací.
11. Struktura zprávy o činnosti TA ČR za rok 2012
Předsednictvo diskutovalo strukturu zprávy o činnosti TA ČR za rok 2012.
Předsednictvo se dohodlo na drobných úpravách struktury zprávy a v této podobě s
předloženou strukturou souhlasí. V návaznosti na to pověřilo KaTA zahájit práce na
sestavení zprávy o činnosti. Dále přTA pověřilo KaTA přípravou návrhu dopisu pro KR
a VR, aby zpracovaly a předložily přTA své zprávy o činnosti za rok 2012, a to
nejpozději do 30. září 2012.
O: KaTA
T: 14. 8. 2012
12. Zápis o usnesení per rollam
PřTA odsouhlasilo znění zápisu o usnesení přTA schváleném per rollam dne
6. 8. 2012.
13. NEDO
Kebo informoval předsednictvo o průběhu jednání japonské delegace v ČR a uvedl, že
jednání s TA ČR, plánované na 9. 8. 2012, bylo ze strany NEDO zamítnuto, vzhledem
k nabitému programu delegace.
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Další zasedání:

datum: 16. 8. 2012 v 9:30 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 115. zasedání předsednictva TA ČR
Program 115. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 115. zasedání přTA
Zápis o hlasování per rollam ze dne 6. 8. 2012

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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