Zápis ze 78. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
20. 10. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
hosté: Bartošová, Hladík, Pilátová, Rosecká
Omluveni:
Klusáček
______________________________________________________________________________________________________________

1. K zápisu ze 77. zasedání přTA ze dne 6.10. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Pilátová uvedla, že v programu ALFA bylo kontrolní radou projednáno cekem devět
stížností na výsledky formální kontroly projektů, z toho třem bylo vyhověno, a
příslušné projekty byly tudíž vráceny zpět do soutěže. U programu OMEGA bylo
kontrolní radou projednáno celkem deset stížností, přičemž vyhověno bylo pěti z nich.
3. V souvislosti s obdrženými stížnostmi požádalo předsednictvo KaTA o přípravu
prohlášení na web TA upozorňující na skutečnost, že stížnosti byly projednány
kontrolní radou, nicméně pochybení ze strany žadatelů byla shledána natolik závažná a
nesplňující podmínky zadávací dokumentace, že těmto stížnostem nebylo možno
vyhovět. Před zveřejněním na webu zašle KaTA prohlášení ke schválení
předsednictvu.
O: KaTA
T: 24.10.2011
4. Předsednictvo vzalo na vědomí žalobu Univerzity Palackého v Olomouci ohledně
vyřazení jejích projektů z veřejné soutěže programu ALFA v důsledku nesplnění
formálních náležitostí a požádalo ředitele KaTA o stanovisko právníka TA a zařazení
tohoto bodu na program příštího jednání.
5. Předsednictvo schválilo navrácení do soutěže tří projektů programu ALFA
(TA02030403, TA02021089, TA02010864) a jednoho projektu programu OMEGA
(TD010148), které byly vyřazeny v důsledku administrativního pochybení KaTA.
6. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci, že na základě rozhodnutí kontrolní rady
byly do soutěže v programu Centra kompetence navráceny projekty TE01010267 a TE
010104634 a v programu ALFA projekt TA02011111.
7. Předsednictvo požádalo KaTA, aby zpravodajům programu ALFA byl zaslán e-mail
s informací o způsobu hodnocení běžících projektů z první výzvy tohoto programu, vč.
upozornění na způsob jejich zapojení do tohoto hodnocení.
O: KaTA
T: 24.10.2011
8. Předsednictvo diskutovalo problematické pasáže návrhu smlouvy o partnerské
spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, zaslaný Hospodářskou komorou. Na základě
závěrů diskuze provede Bunček úpravu tohoto návrhu.
O: Bunček
T: 3.11.2011
9. Bunček uvedl, že ihned po jmenování zpravodajů pro přípravu Statutu TA výzkumnou
radou bude svolána první schůzka k této problematice. Uvedl dále, že záměrem je
předložení Statutu TA Vládě ČR do konce listopadu 2011.

10. V souvislosti s dopracováním STRATA 2020 Hladík uvedl, že zašle předsednictvu a
výzkumné radě pro informaci tabulku s hodnocením důležitosti a naléhavosti opatření
naplňujících STRATA oběma těmito orgány.
11. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis sRVVI ohledně předložení nového programu
TA do MPŘ do 2. listopadu 2011. Bunček v této souvislosti uvedl, že zašle program
EFKOM v podobě, v jaké bude do MPŘ předložen, pro informaci předsednictvu i
výzkumné radě.
O: Bunček
T: 24.10.2011
12. Pospíšil uvedl, že program TINA byl formálně dopracován a postoupen sekretariátu
RVVI. Upozornil nicméně, že podle požadavku sRVVI je nezbytné nejprve rozšířit
formalizovanou mezinárodní spolupráci TA s nečlenskými zeměmi EU.
13. Janeček informoval, že akce EUREKA, na jejíž přípravě se TA podílela, proběhla
úspěšně. Uvedl, že se jí zúčastnilo cekem 19 subjektů z ČR, přičemž největší
zastoupení měli účastníci z Moravskoslezského kraje.
14. Janeček informoval o závěrečné konferenci Mezinárodního auditu VaVaI v ČR
konané dne 13. října 2011; poukázal na její přínos pro TA, především v oblasti
přípravy programů. Uvedl, že rozešle členům přTA souhrn závěrečné zprávy a
prezentace z konference. Kebo rozešle stručný výtah z doporučení auditu.
O: Janeček, Kebo
T: 24.10.2011
15. Předsednictvo vzalo na vědomí Usnesení vlády ČR o Národní inovační strategii ČR.
16. Předsednictvo schválilo návrh společného stanoviska TA k programu MŽP.
17. Hladík informoval, že byla rozeslána poptávka na auditové služby pro TA; uvedl, že
oslovena bude společnost PriceWaterhouseCoopers, která nabídla nejnižší cenu ze
všech oslovených auditorských firem.
18. Hladík informoval, že v reakci na dopis ÚOHS, týkající se motivačního účinku
veřejné podpory, byl zpracován dokument, který popisuje přístup TA k této
problematice.
19. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o podání výpovědi ředitele KaTA a jeho
žádosti o uvolnění z funkce ke dni 31. prosince 2011.
20. Předsednictvo vzalo na vědomí rozhodnutí Klusáčka rezignovat na funkci předsedy
Technologické agentury ČR a na členství v jejím předsednictvu. Prohlášení předsedy k
této záležitosti je umístěno na webu TA ČR.
21. Příští zasedání přTA se uskuteční 27. října 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.
Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

