Zápis ze 44. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
18.11.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Kobert, Pilátová
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 43. zasedání PřTA ČR ze dne 11.11. nebyly vzneseny připomínky.
2. Úkoly vyplývající ze zápisu ze 43. zasedání PřTA ČR ze dne 11.11. byly splněny nebo
jejich plnění probíhá.
3. Předsednictvo se dohodlo, že nebude akceptována žádost zpravodaje Novotného o
změnu protokolu (přehodnocení udělených bodů) u projektu TA01010581,
respektováno bude existující (schválené) stanovisko RPP.
4. Na základě stanovisek právních kanceláří Havel & Holásek a Holec, Zuska & partneři,
ve kterých je konstatováno, že v případě projektu TA01011264 nedošlo k porušení
zákona, se předsednictvo rozhodlo doporučit projekt k podpoře. Smlouva o poskytnutí
dotace bude nicméně obsahovat ustanovení doporučená oběma kancelářemi tak, aby
bylo zamezeno nekalému jednání (dodržení principu poskytnutí výsledku za cenu
odvozenou z celkových nákladů projektu s možností započítat hodnotu uváděného
daru). Otázky spojené s oceňováním nehmotného majetku budou řešeny na zvláštním
jednání za účasti zástupců právní kanceláře Havel & Holásek, ÚPV (K. Čada) a Ing.
Svačiny. Organizační a tematické schéma připraví ve spolupráci s KaTA zpravodaj
Bunček.
O: Bunček, KaTA (Kobert)
T: 2.12.2010
5. U projektu TA01031133 se předsednictvo přiklonilo ke stanovisku zpravodaje a
vyřadilo ho ze soutěže.
6. V případě projektů TA01020709 a TA 01021279 se předsednictvo přiklonilo ke
stanovisku RPP a konstatovalo, že nelze prokázat nesplnění binárního kritéria o
duplicitě. Na základě této skutečnosti rozhodlo o doporučení obou projektů k podpoře
s aritmetickým průměrem vypočítaným ze všech bodů, které jim byly původně
uděleny.
7. Předsednictvo potvrdilo vyřazení projektu TA01021176 ze soutěže.
8. Předsednictvo provedlo v rámci možností daných zákonem přesun finančních
prostředků mezi jednotlivými podprogramy ALFA (z RPP2 do RPP1), přičemž bylo
vzato v úvahu krácení prostředků ze státního rozpočtu o 4,5 %. Částky na jednotlivé
podprogramy budou příslušným způsobem upraveny v systému Kanceláří TA ČR.
Bylo potvrzeno, že anonymní posudky oponentů budou zpřístupněny pouze na
vyžádání, a to výhradně statutárnímu zástupci hlavního žadatele o projekt.
O: KaTA
T: 22.11.2010

9. Předsednictvo projednalo došlé připomínky členů VR TA ČR k programům BETA,
OMEGA a Centra kompetence a schválilo jejich vypořádání tak, jak bylo navrženo
zpravodaji jednotlivých programů. Toto vypořádání bude jedním z předmětů
společného jednání předsednictva s Výzkumnou radou dne 19.11.2010.
10. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis místopředsedy vlády a ministra zahraničí
Schwarzenberga postoupený TA ČR 1. místopředsedkyní RVVI Hronovou a požádalo
ředitele KaTA o přípravu a odeslání elektronické odpovědi.
O: KaTA
T: 25.112010
11. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis místopředsedkyně RVVI Kopicové, ve kterém je
uvedeno, že v případě, že TA ČR obdrží stížnost na postup při hodnocení projektů,
resp. stížnost na činnost, kterou má zajišťovat dosud neustavená Kontrolní rada TA
ČR, bude odpověď příslušet předsednictvu TA ČR.
12. Předsednictvo se dohodlo, že namísto původně uvažované tiskové konference
k vyhlášení výsledků programu ALFA bude vydáno pouze tiskové prohlášení.
13. Hladík s Bunčekem informovali, že byla přislíbena účast premiéra Nečase na výroční
konferenci TA ČR včetně převzetí jeho záštity nad konferencí. Bylo dohodnuto, že
vystoupení ministra Dobeše (MŠMT) bude vzhledem k jeho časovým možnostem
zařazeno hned za vystoupení premiéra, název jeho prezentace bude zformulován
Bunčekem. Všichni spíkři budou požádáni o dodání prezentací nejpozději do 4.12.
Předsednictvo schválilo, aby byl z konference pořízen videozáznam.
O: Bunček, KaTA
T: 25.11.2010
14. Různé
a) Klusáček informoval o průběhu své schůzky s premiérem Nečasem dne
16.11. Uvedl, že ze strany premiéra byla vyjádřena jednoznačná podpora
Technologické agentuře a aplikovanému výzkumu obecně a bylo přislíbeno
převzetí záštity nad výroční konferencí TA ČR.
b) Klusáček uvedl, že na webu RVVI byla publikování výzva k podání
návrhu na kandidáta na člena VR TA ČR za společenské a humanitní vědy.
c) Klusáček informoval o postupu projednávání návrhů programů výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (z pohledu poskytovatele) tak, jak byly
připraveny pro GA ČR a TA ČR sekretariátem RVVI.
d) Klusáček informoval o dopise tajemníka Asociace leteckých výrobců
s pozváním na valnou hromadu této asociace. Vzhledem k tomu, že žádný
člen předsednictva se nemůže akce zúčastnit, zašle Bartošová omluvu.
O: Bartošová
T: 22.11.2010
e) Hladík informoval, že již přišlo oficiální pozvání na Board meeting
organizace TAFTIE, na kterém by měla být TA ČR přijata v prosinci 2010
za člena této organizace.
f) Předsednictvo schválilo, aby audit účetní závěrky TA ČR za rok 2010 byl
proveden auditorskou firmou KPMG, která nabídla nejnižší jednotkovou
cenu.
g) Hladík uvedl, že již došlo k dohodě s provozovatelem nového sídla TA ČR
(objektu Hadovka), přestěhování se předpokládá na přelomu ledna a února
2011.

h) Pospíšil připomněl, že by mělo být vypsáno nové výběrové řízení na
dodavatele informačního systému TA ČR. Janeček v této souvislosti uvedl,
že na MV začal fungovat informační systém, dodaný firmou Data Partners,
na který jsou velmi dobré reference.
15. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 2.12.2010 ve 14.00 hod. v KATA.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

