Zápis ze 76. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
29. 9. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček
hosté: Bartošová, Kobert, Kohlíčková, Kohoutová, Pilátová, Vilém
Omluveni:
Kebo, Pospíšil
___________________________________________________________________________

1. K zápisu ze 75. zasedání přTA ČR ze dne 22.9. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo schválilo zprávu o činnosti TA ČR za rok 2011 a pověřilo ředitele
KaTA jejím odesláním na sRVVI.
O: Hladík
T: 30.9.2011
3. Pilátová prezentovala výsledky formální kontroly projektů programu ALFA včetně
důvodů pro jejich vyřazení. Předsednictvo rozhodlo, že projekty, u nichž nebyla
svázanými dokumenty provlečena stuha/provázek a stuha/provázek nebyla přelepena a
orazítkována v místě přelepení, nicméně u nich byla funkčně zajištěna neoddělitelnost
listů, nebudou vyřazeny. Při úpravách zadávacích dokumentací u všech programů
(ALFA, OMEGA, CK) bude toto zohledněno.
4. Pilátová informovala, že dvěma zpravodajům programu CK nebyly nalosovány žádné
projekty. Uvedla, že důvodem je příliš úzká odbornost, kterou tito oponenti zvolili při
své registraci. Bylo dohodnuto, že projekty příslušným zpravodajům přidělí Rada
programu CK, která následně své rozhodnutí a jeho zdůvodnění předloží členům přTA
ke schválení.
5. Předsednictvo schválilo seznam výzkumných potřeb doporučených k řešení veřejných
zakázek Radou programu BETA a rozhodlo, že nevyčerpané prostředky ve výši 7 940
tis. Kč budou přesunuty do příštího roku.
6. Předsednictvo diskutovalo stížnosti zahraničních oponentů programu CK ohledně
smluvní pokuty v článku IX odstavci 1 rámcové smlouvy o vypracování posudků v 1.
stupni veřejné soutěže tohoto programu. Požádalo KaTA o vypracování dodatku
smlouvy (pro zahraniční i české oponenty), ve kterém bude příslušný odstavec
upraven tak, aby v něm konkrétní částka smluvní pokuty nebyla uvedena. Bude v něm
nicméně zajištěna možnost vymáhat na oponentovi náhradu škody na základě
ustanovení Obchodního zákoníku.
O: KaTA
T: 30.9.2011
7. Předsednictvo schválilo jednací řád KaTA a požádalo o jeho uveřejnění na webu TA.
O: KaTA
T: 3.10.2011
8. Janeček informoval o přípravě akce Eureka. Uvedl, že z 80 subjektů, které byly
osloveny s nabídkou účasti, je prozatím pět pozitivních reakcí. Uvedl dále, že akce se
za korejskou stranu zúčastní ředitel KIAT, Technologická agentura bude zastoupena
předsedou TA.

9. Klusáček informoval, že předsedovi VR byl zaslán k připomínkám zápis ze
společného zasedání VR a přTA ze dne 9.9. v Pardubicích.
10. Klusáček informoval o návrhu místopředsedkyně RVVI Kopicové ohledně projednání
dokumentu STRATA 2020 na jednání RVVI dne 30.9. Uvedl, že na příštím zasedání
přTA podá informaci o průběhu tohoto jednání a připraví návrh postupu přípravy
STRATA na základě doporučení ze strany RVVI tak, aby dokument mohl být
schválen vládou ČR.
O: Klusáček
T: 6.10.2011
11. Klusáček informoval o jednání se zpravodajkou RVVI pro TA PhDr. Kopicovou dne
27.10.
12. Předsednictvo projednalo odměnu členů přTA za rok 2011 a odměnu ředitele KaTA za
3. čtvrtletí roku 2011.
13. Příští zasedání přTA se uskuteční 6. října 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

