Zápis z 54. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
31.3.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
Omluveni:
Bunček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 53. zasedání PřTA ČR ze dne 17.3. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo schválilo odměnu ředitele KaTA za 1. čtvrtletí roku 2011 v plné výši.
3. Předsednictvo schválilo jednací řád Výzkumné rady TA ČR, jehož přílohou je
Prohlášení o ochraně údajů.
4. Předsednictvo schválilo pořadí ve výběrovém řízení na dodavatele notebooků.
Ohledně sjednocení a upgrade MS Office požádalo ředitele KaTA o zahájení jednání
s firmou Microsoft a následnou informaci o jeho průběhu.
O: Hladík
T: 14.4.2011
5. Předsednictvo diskutovalo zápis z jednání VR TA ČR ze dne 11.3.:
– V souladu se stanoviskem VR TA ČR předsednictvo konstatovalo, že po roce 2012
bude třeba zajistit kontinuitu financování typu výzkumu, na který je zaměřen program
EFKOM, a to buď vyhlášením tohoto programu či případně formou rozšíření
programu ALFA.
– V reakci na doporučení VR zapracovat do návrhu nových programů část
financování na „Technickou podporu“ ve výši 4% z celkových rozpočtových nákladů
předsednictvo konstatovalo, že takovéto zapracování není účelné a je v rozporu
s platnými předpisy.
– Bylo konstatováno, že již došlo k zahájení komunikace mezi pracovními
skupinami pro spolupráci při přípravě společného návrhu PřTA ČR a VR TA ČR na
členy odborných poradních orgánů jednotlivých programů TA. Nominace na členy
těchto orgánů budou mezi členy PřTA ČR sdíleny per rollam, obsazení orgánů musí
být přitom dokončeno nejpozději do vyhlášení výzvy příslušného programu.
– Zpravodaj pro přípravu strategie TA ČR Klusáček připraví aktualizovanou verzi
strategie založenou na výsledcích výjezdního zasedání předsednictva a následných
diskusích, kterou zašle členům PřTA ČR k připomínkám. Upravená verze strategie
bude ve formátu ppt prezentována Výzkumné radě na jejím příštím zasedání.
O: Klusáček
T: 8.4.2011
– Předsednictvo konstatovalo, že odstoupení řešitelů přijatých projektů od podpisu
smlouvy s TA ČR z důvodu neakceptovatelnosti smluvních podmínek ze strany
zahraničních firem je výjimečným jevem, a není tedy nutné ho řešit.
– Předsednictvo požádalo KaTA, aby Výzkumné radě poskytla zadávací
dokumentaci a hodnotící kritéria všech programů TA. Bylo zároveň dohodnuto, že
hodnotící kritéria programů budou zveřejňována na webu současně s jejich
vyhlášením.
O: KaTA
T: 7.4.2011

– Předsednictvo se zabývalo doporučením VR ohledně výběrového řízení na IS TA
ČR. Požádalo ředitele KaTA o oslovení Matějky (ÚV ČR), Hankeho (MŠMT) a
Mokrého (MPO) s nabídkou účasti ve výběrové komisi ve veřejné zakázce na IS.
O: Hladík
T: 7.4.2011
6. Chroustová informovala předsednictvo o způsobu doplnění informací o oponentech ve
stávající databázi TA a o způsobu oslovení zahraničních oponentů, kde Klusáček,
Janeček a Kebo využijí svých zahraničních kontaktů. V souvislosti s potřebou
zahraničních oponentů byla potvrzena nutnost přeložení zadávací dokumentace
programu do AJ.
O: Klusáček, Janeček, Kebo, KaTA
T: 7.4.2011
7. Chroustová uvedla, že v rámci prescreeningu v programu CK přišlo již 132 přihlášek,
analýza došlých podkladů bude připravena do 14 dnů. Předsednictvo diskutovalo
možnost zveřejnění požadavků na program CK před zveřejněním jeho zadávací
dokumentace, tato otázka bude řešena na základě vývoje situace ve výběrovém řízení
na IS.
O: KaTA
T: 14.4.2011
8. Členové PřTA ČR zašlou Chroustové své případné připomínky k dokumentu „Postup
realizace programu ALFA“.
O: členové PřTA ČR
T: 4.4.2011
9. Předsednictvo se dohodlo, že k materiálu „Návrh výdajů SR VaVaI 2012-2014“ bude
za TA ČR vznesena zásadní připomínka v souvislosti s nesouladem návrhu s tabulkou
finančních prostředků dohodnutou na jednání s RVVI dne 7.3.0211.
O: KaTA
T: 7.4.2011
10. Předsednictvo se dohodlo, že k materiálu „„Změny metodiky hodnocení výsledků pro
rok 2011“ bude za TA ČR vznesena zásadní připomínka ve smyslu, že TA ČR hodlá
provádět fyzické kontroly a požaduje, aby tyto kontroly měly stejnou váhu jako
kontroly odborných poradních orgánů RVVI.
O: KaTA
T: 7.4.2011
11. Předsednictvo se dohodlo, že k materiálu „Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok
2010“ nebudou za TA ČR vzneseny připomínky.
O: KaTA
T: 7.4.2011
12. Předsednictvo se dohodlo, že v rámci pravidelných schůzek s MPO bude oddělena
agenda strategicko-koncepční (ze strany TA zastoupená Klusáčkem, Janečkem a
Hladíkem) od agendy pracovní (ze strany TA zastoupená pracovníky Kanceláře +
podle potřeby jedním členem PřTA ČR).
13. Předsednictvo konstatovalo, že klíčovým programem pro TA ČR v oblasti
mezinárodní spolupráce je TINA, využití programu KONTAKT 2 bude doplňkovou
záležitostí. V programu EUREKA byla dohodnuta spolupráce s MŠMT, v programu
GESHER/MOST nedošlo k dohodě s organizací CzechInvest, TA ČR nesouhlasí se
snahou CI o geografické rozšiřování tohoto programu, vzhledem k tomu, že se jedná o
aplikovaný výzkum, který dle zákona patří do působnosti TA ČR.

14. Členové PřTA ČR zašlou svá stanoviska k návrhům Výzkumné rady na obsazení Rady
programu Centra kompetence + své návrhy na další možné členy tohoto orgánu.
Stanovisko předsednictva bude následně zasláno předsedovi VR Maříkovi. Návrhy na
složení expertní hodnotící komise CK budou diskutovány na příštích zasedáních PřTA
ČR.
O: členové PřTA ČR
T: 3.4.2011
15. Janeček informoval o semináři „Změny ve VaVaI v roce 2011 a dalších letech“,
kterého se účastnil.
16. Hladík informoval o vytvoření nové pracovní skupiny v rámci TAFTIE Task Force on
R&D&I State Aid Rules a o doporučeních v Task Force on Innovation Union.
17. V souvislosti s připravovanou návštěvou generálního ředitele agentury TEKES
připraví Hladík návrh na uspořádání semináře a zašle ho členům PřTA ČR
k připomínkám.
O: Hladík
T: 5.4.2011
18. Předsednictvo požádalo o zaslání dokumentu s popisem postupu předložení návrhu
programu zpracovávaného jiným správním úřadem pro informaci Výzkumné radě a o
jeho uveřejnění na webu jako „usnesení předsednictva TA ČR“.
O: KaTA
T: 5.4.2011
19. Předsednictvo vzalo na vědomí účast a vystoupení Pospíšila na 11. konferenci
REDEM ve dnech 3.-5.5.2011.
20. Členové PřTA ČR se dohodli na týdenní periodicitě svých zasedání, příští zasedání se
tedy uskuteční 7. dubna 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

