Zápis z 80. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
3. 11. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Kebo
hosté: Bartošová, Hladík, Rosecká, Rottová
Omluveni:
Klusáček, Bunček, Pospíšil
___________________________________________________________________________

1. K zápisu ze 79. zasedání přTA ze dne 27.10. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Hladík informoval o jednání s ředitelem firmy DataPartner Reisnerem. Uvedl, že byl
dohodnut posun termínů plnění prováděcích smluv, který však neovlivní finální termín
vyhlášení výsledků všech programů TA ČR. Předsednictvo pověřilo KaTA
vypracováním dodatků k příslušným prováděcím smlouvám, které dohodnutou úpravu
termínů reflektují.
O: KaTA
T: 7.11.2011
3. Hladík informoval, že inzerát s výběrovým řízením na ředitele KaTA byl již umístěn
na web TA a v nejbližší době vyjde v Hospodářských novinách. Uzávěrka podání
přihlášek do VŘ je 21.11.2011.
4. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci zaslanou Bunčekem, že schůzka se členy
pracovní skupiny pro přípravu Statutu TA je plánována na 4.11.2011.
5. Projednání návrhu nové smlouvy o spolupráci s HK ČR bylo vzhledem
k nepřítomnosti Bunčeka odloženo na příští zasedání přTA.
O: Bunček
T: 10.11.2011
6. Předsednictvo konstatovalo, že dopracování STRATA probíhá v souladu s časovým
harmonogramem. K Akčnímu plánu bylo dohodnuto, že poté, co mezi členy přTA
dojde ke shodě ohledně zdůvodnění rozdílů v bodovém hodnocení míry naléhavosti a
důležitosti jednotlivých opatření ze strany předsednictva a výzkumné rady, bude
materiál zaslán výzkumné radě a ta bude požádána o komentář k těmto rozdílům. Po
sjednocení bude materiál postoupen pracovní skupině pro dopracování STRATA.
7. Předsednictvo vzalo na vědomí, že dne 9.11.2011 se v Národní technické knihovně
uskuteční konference „Removing Barriers to Successful Innovation“ pořádaná ČVUT.
8. Předsednictvo vzalo na vědomí čtvrtletní zprávu (za období srpen až listopad 2011) o
provedených kontrolách projektů programu ALFA. Rosecká uvedla, že k nejčastějším
nedostatkům zjištěným při kontrolách patřilo nedoložení průkazných dokladů
k cestovním nákladům ze strany příjemců podpory. Rosecká dále požádala členy přTA
o zaslání případných připomínek k aktualizované Metodice pro provádění finanční a
věcné kontroly na místě, která již je dokončena bude rozeslána 3.11. Po schválení
předsednictvem bude Metodika zaslána kontrolní radě.
O: členové přTA
T: 8.11.2011

9. Předsednictvo vzalo na vědomí žalobu UPOL proti rozhodnutí o vyřazení projektů
z programu ALFA a OMEGA doručenou Městským soudem v Praze. Požádalo KaTA
o vypracování právního stanoviska a poskytnutí dokumentu s žalobou kontrolní radě.
O: KaTA
T: 7.11.2011
10. Rosecká informovala, že program EFKOM byl v řádném termínu předložen do MPŘ.
11. Předsednictvo vzalo na vědomí vyjádření KR ve věci podnětu ÚOHS „Činnost TA ČR
a CDV“ podaného Ing. Koníčkem, které je adresováno předsedovi vlády ČR, ÚOHS a
Ing. Koníčkovi. Vyjádření bude mj. předmětem jednání předsedů a místopředsedů KR,
VR a přTA, které se uskuteční dne 10.11. od 14.00 hod. v sídle TA.
12. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o akci Honeywell Technology Cooperation
Day, konané dne 22.11.2011 v TC AV ČR.
13. Rosecká informovala o přijetí nového pracovníka na pozici analytika (statistika) do
programového oddělení KaTA.
14. Kebo informoval, že Evropský patentový úřad realizuje pilotní projekt na podporu
ochrany duševního vlastnictví v ČR (+ Rumunsko, Španělsko, Turecko) – IP
Awareness Campaign.
15. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci, že Pospíšil zaslal předsedovi vlády ČR
dopis se svou rezignací na členství v předsednictvu TA.
16. Příští zasedání přTA se uskuteční 10. listopadu 2011 od 15.00 hod. v sídle TA ČR.
S ohledem na neschopnost předsednictva se v daném složení usnášet bude bod 2 schválen
ostatními členy přTA formou per rollam.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

