Zápis ze 79. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, Praha 6
Datum:
27. 10. 2011
členové předsednictva: Janeček, Kebo, Bunček
Přítomni:
hosté: Hladík, Chroustová, Rottová, Kobert
Omluveni:
Klusáček, Pospíšil
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 78. zasedání předsednictva TA ČR ze dne 20. 10. nebyly vzneseny
připomínky, úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění
probíhá.
2. Kobert seznámil předsednictvo se svým stanoviskem ke stavu předběžného hodnocení
došlé informace o žalobě ze strany UPOL. Dle názoru právníka byl dokument pouze
informativní a TA ČR by měla v nejbližší době obdržet oficiální žalobu.
3. Rosecká předložila předsednictvu návrh opatření TA ČR k dopisu ÚOHS týkající
se motivačního účinku veřejné podpory.
- Pro 2. kolo veřejné soutěže programu Centra kompetence se předsednictvo u
bodu 1 v návrhu opatření rozhodlo pro formu textového okna v přihlášce.
- V bodě 2 týkající se první výzvy programu ALFA předsednictvo odsouhlasilo
vyžadovat od uchazečů srovnávací analýzu dodatečně, a to při předložení
průběžné zprávy.
- Předsednictvo v bodě 3 souhlasilo, aby u běžící výzvy programů ALFA a
OMEGA byla analýza vyžadována společně s podpisem smlouvy.
4. Bunček informoval o předložení programu EFKOM do MPŘ. Bunček jednal se
zástupci MPO o případných připomínkách k programu. Program bude TA ČR
předkládat na sekretariát Úřadu vlády ve stanoveném formátu pro dokumenty k MPŘ.
Kancelář připraví požadovanou formu dokumentů pro předání programu EFKOM.
Do MPŘ musí být program zaslán nejpozději 2.11.2011. Bunček upraví znění
programu EFKOM v návaznosti na připomínky MPO a poté jej zašle členům pracovní
skupiny a předsedům výzkumné a kontrolní rady s požadavkem na vyjádření do
31.10.2011
O: KaTA
T: 31.10.2011
O: Bunček
T: 28.10.2011
5. Předsednictvo diskutovalo změny Statutu TA ČR a na základě této diskuze se
rozhodlo, že budou v souladu s předchozí komunikací mezi předsedou TA a VR v této
záležitosti osloveni nově zvolení členové pracovní skupiny z řad VR a KR, a to
konkrétně prof. Zuna a prof. Musílek.
O: Bunček
T: 1.11.2011
6. Předsednictvo se zabývalo dopisem prof. Štěpánka, ve kterém jsou shrnuty závěry KR
ze 7. zasedání a vyplývající doporučení pro TA ČR. Ze zmíněného dopisu není jasné,
zda se jedná o stanoviska či pouhá doporučení KR. Předsednictvo doporučuje
uspořádat jednání předsedů a místopředsedů předsednictva, VR a KR a právníka

Kanceláře TA. Organizačně schůzku zajistí Klusáček a návrh e-mailu pozvánky
připraví Janeček.
O: Klusáček
T: 31.10.2011
7. Janeček informoval o jednání VR konaného dne 21.10.2011. VR na jednání
projednávala mj. požadavek TA ČR na přístup do eKLEPu, pokračování přípravy
Strategie TA ČR a stanovisko TA ČR k programu MŽP.
8. Bunček informoval o připravené smlouvě s Hospodářskou komorou. Smlouva v této
podobě je pro potřeby TA ČR nepoužitelná a je třeba ji změnit. Bunček ve spolupráci
s ředitelkou právního odboru HK Mgr. Šamanovou připraví nový návrh smlouvy.
O: Bunček
T: 3.11.2011
9. Předsednictvo vzalo na vědomí rezignaci předsedy Klusáčka z funkce předsedy TA
ČR a na členství v jejím předsednictvu. Prohlášení předsedy bylo zveřejněno na
webových stránkách TA ČR.
10. Předsednictvo se zabývalo otázkou náhrady současného ředitele KaTA, který podal
výpověď dohodou ke dni 31.12.2011. Po diskusi rozhodlo, že bez ohledu na ostatní
okolnosti je třeba připravit výběrové řízení na tuto pozici. Předsednictvo požádalo
KaTA o přípravu výběrového řízení, v prvé řadě návrh znění inzerátu.
O: KaTA
T: 3.11.2011
11. Rosecká informovala, že KR dosud na KaTA nezaslala písemně informace o vrácení
projektů z programu ALFA do soutěže, jejichž předkladatelé sice nepodali stížnost, ale
kdy byly projekty vyřazeny ze soutěže kvůli stejné chybě jako projekty, u kterých KR
rozhodla o vrácení. Předsednictvo bude situaci ve spolupráci s KR a KaTA urychleně
řešit.
12. Rosecká upozornila na událost zjištěnou při zákonné kontrole projektů vykonávané
zaměstnanci KaTA. Jednalo se o výměnu finančních prostředků formou fakturování
prostředků z účtu řešitele na účet dalšího řešitele. Předsednictvo rozhodlo, aby KaTA
zaslala uchazeči dopis, reagující na výsledky kontroly.
O: Frantíková
T: 3.11.2011
13. Rosecká informovala o došlém dotazu jednoho z uchazečů o podporu, ve kterém se
uchazeč dotazoval na další postup v případě odpovědi na odvolání, které mu bylo
doručeno KR. Záležitost bude po doplnění informací uzavřena na příštím zasedání
přTA.
O: KaTA
T: 3.11.2011
14. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 3. listopadu 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Rottová
Zkontroloval: Janeček

