Zápis z 82. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
24. 11. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
hosté: předseda VR Mařík (přítomen na projednání bodu 2), Bartošová, Hladík,
Kobert, Pacnerová (přítomna na projednání bodu 4), Rottová, Vilém (přítomen
na projednání bodu 11)
___________________________________________________________________________

1. K zápisu z 81. zasedání přTA ze dne 10.11. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo vyjádřilo své výhrady k bodu 6d) zápisu z 10. jednání VR ze dne
11.11.2011 týkající se programu Centra kompetence. Klusáček na základě konkrétních
údajů o průběhu hodnotící fáze programu Centra kompetence přednesených Hladíkem
a Roseckou uvedl, že závěry a doporučení z tohoto bodu konstatující značný skluz
v harmonogramu hodnocení žádostí a nejasnost v dodržení termínu zahájení
financování úspěšných projektů (březen 2012) neodpovídají skutečnosti. Klusáček
upozornil, že zveřejnění takovéto zprávy může bezdůvodně zneklidnit odbornou
veřejnost a vážně poškodit dobrou pověst Technologické agentury a znevážit nemalé
úsilí Kanceláře spojené se zajišťováním zdárného průběhu programů. Mařík
argumentaci uznal a přislíbil, že zveřejnění zápisu VR na webu TA ČR bude
pozdrženo, požadavky předsednictva na úpravu příslušného bodu budou zohledněny a
zápis z 10. jednání VR nebude až do provedení těchto úprav zveřejněn na webu TA.
Mařík požádal, aby na webu TA byl kromě úspěšných žadatelů v 1. kole programu CK
uveřejněn také seznam těch, kteří neuspěli. Upozornil na nespokojenost odborné
veřejnosti s průběhem programu a na nedostatečnou informovanost žadatelů, kteří
postoupili do 2. kola. Bunček naopak uvedl, že podle jeho zkušeností je odezva
odborné veřejnosti pozitivní a poukázal na skutečnost, že informace pro úspěšné
žadatele jsou k dispozici v zadávací dokumentaci programu CK a na webu TA, kde
byla zveřejněna struktura přihlášky do 2. kola.
Mařík dále požádal, aby oponenti programu CK byli předem informováni o termínu,
ve kterém od nich bude vyžadováno zvýšené pracovní nasazení, což bylo ředitelem
KaTA přislíbeno.
Janeček uvedl, že předsednictvo již začalo připravovat plán své práce, pro jehož
vytvoření budou potřeba také podklady od VR, zejména metodika přípravy programů
TA a metodika hodnocení úrovně TA. Požádal proto Maříka o zaslání časového
harmonogramu přípravy těchto dokumentů. K dotazu Maříka na přípravu
implementačního plánu STRATA 2020 Klusáček uvedl, že ve spolupráci s Ing.
Bízkovou bude navržena pouze struktura implementačního plánu, nikoliv jeho obsah;
ta bude následně předložena předsednictvu i VR ke schválení.
Klusáček požádal o vysvětlení formulace „organizačních změn v rámci řízení TA
ČR“ požadovaných v Závěru a doporučení bodu 6 zápisu VR ze dne 11.11.2011.
Mařík přislíbil vysvětlení v revidovaném zápise.

Klusáček závěrem tohoto bodu ocenil vstřícný postoj Maříka ohledně úpravy zápisu
z 10. jednání VR, konstatoval nicméně, že zápisy by měly být psány tak, aby odrážely
skutečný průběh jednání a nevyžadovaly další časově náročné schůzky spojené
s úpravou zápisů. Hlavním tématem, jemuž musí být do budoucna věnována další
debata, zůstává orientace činnosti obou orgánů (předsednictva a VR), kdy ze zákona
plyne orientace VR na koncepční činnost, předsednictvo se ze zákona věnuje
exekutivě.
O: KaTA
T: 28.11.2011
3. V návaznosti na bod 5 minulého zápisu Rosecká informovala, že byla provedena
kontrola právní správnosti lhůt v Metodice finanční a věcné kontroly. Předsednictvo
na základě této informace Metodiku schválilo.
4. Pacnerová prezentovala tabulku s návrhem změn mezi 1. a 2. stupněm veřejné soutěže
programu CK a změn v rámci celého řešení projektu. Předsednictvo požádalo, aby do
tabulky byla zapracována definice základního rozpočtu projektu, a sice, že základním
rozpočtem se rozumí celkový roční rozpočet rozdělený na veřejné a neveřejné zdroje.
Své případné další připomínky k návrhu změn zašlou členové přTA nejpozději do
28.11.
O: členové přTA
T: 28.11.2011
5. Předsednictvo pověřilo ředitele KaTA přípravou návrhu odpovědi na dopis s
doporučeními pro TA ČR z 8. jednání KR. Před poskytnutím kontrolní radě bude
návrh odpovědi zaslán k připomínkám členům přTA.
O: Hladík
T: 29.11.2011
6. Zpravodajem pro přípravu plánu práce předsednictva byl jmenován Janeček, který ve
spolupráci s KaTA vypracuje koncept tohoto plánu.
O: Janeček
T: 22.12.2011
7. Předsednictvo konstatovalo, že vzhledem ke končícímu programu TIP, 3. výzvě
programu ALFA, která je v porovnání s 1. a 2. výzvou pouze malého rozsahu a
nevyhlášení programu EFKOM hrozí nebezpečí, že tento typ výzkumu přestane být
v roce 2013 financován. Dohodlo se proto, že v součinnosti s VR bude připraven dopis
pro předsedu RVVI upozorňující na toto nebezpečí. Koncept dopisu připraví Bunček a
zašle ho členům přTA k připomínkám.
O: Bunček
T: 1.12.2011
8. Bunček informoval o připomínkách z MPŘ k programu EFKOM a navrhl způsob
jejich vypořádání. Předsednictvo s návrhem souhlasilo a požádalo KaTA o přípravu
vypořádání ve standardní formě.
O: KaTA
T: 1.12.2011
9. Klusáček s Hladíkem informovali, že dne 23.11.2011 byl v PSP ČR projednán návrh
rozpočtu TA ČR na rok 2012, který byl Sněmovnou schválen.
10. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Hladíka o jednání s právní kanceláří H& H,
na kterém byli její zástupci seznámeni s procedurami v KaTA, jež jsou zmiňovány

v žalobě UPOL. Hladík uvedl, že vyjádření H& H k žalobě je v současné době
připravováno.
11. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Viléma o vypořádání připomínek ke Zprávě
o činnosti TA ČR za rok 2011 a vypořádání v navržené podobě schválilo.
12. Předsednictvo se dohodlo, že do 16.12.2011 bude prodloužena lhůta pro přihlášky do
výběrového řízení na pozici ředitele KaTA a požádalo Kancelář o uveřejnění inzerátu
na tuto pozici na webu TA. U dosud přihlášených kandidátů provedou členové přTA
pomocí tabulky v Excelu jejich ohodnocení.
O: KaTA (uveřejnění inzerátu)
T: 25.11.2011
O: Rottová (tabulka)
T: 28.11.2011
O: členové přTA (ohodnocení)
T: 8.12.2011
13. Hladík informoval o stavu přípravy IS TA ČR. Seznámil zároveň předsednictvo
s nabídkou firmy DataPartner týkající se nákupu licence na off-line verzi informačního
systému. Rozhodnutí o případném nákupu bude provedeno na základě znaleckého
posudku na požadovanou cenu za licenci.
14. Bunček informoval, že 25.11.2011 vystoupí na klastru Nanomedic s prezentací
týkající se hodnotícího procesu TA.
15. Příští zasedání přTA se uskuteční 8. prosince 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

