Zápis z 83. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
8. 12. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Pospíšil
hosté: Bartošová, Hladík, Kobert, Pacnerová (přítomna na projednání bodu 3),
Rottová
Omluveni:
Klusáček, Kebo
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 82. zasedání přTA ze dne 24.11. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Rosecká přednesla zprávu o hodnocení projektů programů Alfa, Beta, Omega a Centra
kompetence. Informovala, že v programu Beta bude zadáno 21 veřejných zakázek,
z nichž největší počet připadá na Ministerstvo dopravy. Členům přTA (kromě
Pospíšila) bude umožněn přístup na extranet TA, kde jsou umístěny zadávací
dokumentace k jednotlivým zakázkám. Rosecká dále informovala, že žádné návrhy
výzkumných potřeb nebyly prozatím poskytnuty Ministerstvem životního prostředí.
Hladík v této souvislosti uvedl, že MŽP zaslalo TA dopis s požadavkem na
prodiskutování postavení TA v systému VaV. Předsednictvo požádalo KaTA o
přípravu odpovědi, ve které bude MŽP stanoven termín pro dodání zadávací
dokumentace a doporučeno, aby se v záležitosti postavení TA v systému VaV obrátilo
na předsednictvo, nikoliv na ředitele KaTA.
V souvislosti s neplněním povinností zpravodaje Doležela a vzhledem k rezignaci
několika členů RPP ALFA požádalo předsednictvo KaTA o přípravu dopisu
výzkumné radě se žádostí o návrh na odvolání zmíněného zpravodaje z funkce a o
nominace pro doplnění stávajícího počtu členů RPP. VR bude v dopise zároveň
sděleno, jaké obory by bylo třeba nominacemi pokrýt. Rosecká dále informovala o
průběhu zasedání RPP ALFA, přičemž upozornila, že na zasedání RPP2 byly u
několika projektů výrazně snižovány náklady.
U programu CK Rosecká informovala, že do 2. stupně soutěže postoupilo 47 projektů,
a že soutěžní lhůta je stanovena do 16.1.2012. Předsednictvo požádalo, aby k pěti
stížnostem, které přišly na oponenty v 1. stupni soutěže, KaTA vypracovala stanoviska
pro KR, že v každém z těchto případů byl procedurálně dodržen postup hodnocení.
O: KaTA
T: 12.12.2011
3. Pacnerová prezentovala způsob a postup hodnocení návrhů projektů ve 2. stupni
veřejné soutěže programu CK a harmonogram hodnotícího procesu 2. stupně. Uvedla
mj., že do losování ve 2. stupni budou zapojeni i ti oponenti, kteří hodnotili v 1.
stupni, a že byl snížen maximální počet projektů na oponenta na tři. Změny provedené
předsednictvem v dokumentu popisujícím způsob a postup hodnocení ve 2. stupni
programu CK budou Kanceláří zapracovány a následně bude dokument zaslán
předsednictvu ke schválení.
O: KaTA
T: 12.12.2011

4. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis SP ČR týkající se výsledků 1. stupně soutěže
programu CK a požádalo KaTA o přípravu odpovědi. Návrh odpovědi bude zaslán
předsednictvu k připomínkám.
5. Předsednictvo diskutovalo požadavek VR (prof. Hajiče) na dodatečné podklady
k hodnocení 1. stupně programu CK. Požádalo KaTA, aby připravila dopis pro
předsedy VR a KR, ve kterém bude sděleno, že po ukončení hodnotícího procesu
programu CK bude k této záležitosti ustavena pracovní skupina.
O: KaTA
T: 12.12.2011
6. Předsednictvo se dohodlo, že za účelem dosažení průměrné míry podpory 65 %
v programu ALFA bude ve 2. výzvě tohoto programu žadatelům paušálně snížena
podpora o 10 % při současném zachování bonifikace za účinnou spolupráci, přičemž
snížení podpory bude počítáno z dotace upravené na základě rozhodnutí RPP.
Uchazeči budou v tomto smyslu informováni dopisem. Úpravy smluv reflektující
snížení podpory bude možné provádět on-line.
7. Kobert požádal předsednictvo o zaslání případných připomínek k vyjádření právní
kanceláře H&H k žalobě UPOL. Předsednictvo se dohodlo, že u projektů, kterých se
žaloba dotýká, bude ve smlouvě uvedeno, že v případě rozhodnutí soudu proti žalobě,
budou uchazeči povinni vrátit poskytnuté finanční prostředky.
O: členové přTA
T: 15.12.2011
8. Předsednictvo schválilo návrh dopisu pro předsedu RVVI tak, jak byl připraven
Bunčekem. Na základě dohody z minulého zasedání přTA ohledně přípravy dopisu
v součinnosti s VR, bude dopis zaslán předsedovi VR k případným připomínkám.
O: Klusáček
T: 12.12.2011
9. Byla akceptována žádost Klusáčka o formální změnu ve vypořádání připomínek
programu EFKOM, následně bylo vypořádání předsednictvem schváleno. Další postup
ohledně programu EFKOM bude KaTA konzultovat se sekretariátem RVVI.
10. Bunček informoval, že přišlo 15 nominací na Cenu TA ČR v rámci soutěže Nejlepší
spolupráce roku a uvedl, že do příštího zasedání přTA připraví podklady k hodnocení
projektů předsednictvem.
O: Bunček
T: 15.12.2011
11. Předsednictvo souhlasilo s úpravou textu STRATA 2020 a návrhem osnovy
implementačního plánu tak, jak byly zaslány zpravodajem pro tento úkol Klusáčkem.
12. Janeček prezentoval doporučení pracovní skupiny k postupu hodnocení programu
ALFA a požádal členy přTA o zaslání případných připomínek.
O: členové přTA
T: 11.12.2011
13. Janeček informoval o 11. jednání VR konaném dne 2.12.2011.
14. Bunček prezentoval možnosti pro zjednodušení administrativních náležitostí
projektových žádostí a požádal členy přTA o zaslání případných připomínek.
Podstatou navrhované úpravy by bylo oddělení dokladů o způsobilosti od vlastní

projektové přihlášky a možnost jejich případného doplnění před vyhlášením výsledků
veřejné soutěže.
O: členové přTA
T: 11.12.2011
15. V reakci na problémy při vytváření nového IS TA ČR se předsednictvo dohodlo, že
firmě DataPartner bude zaslán dopis s požadavkem na jejich vyřešení. Dohodlo se dále
že firma DataPartner bude požádána o zaslání struktury databáze IS a nezávislí IT
odborníci budou následně požádáni o odhad ceny za vytvoření čtečky této databáze.
Zároveň bylo dohodnuto, že dne 15.12. od 13 hodin se v TA uskuteční jednání za
účasti ředitele DataPartner, IT odborníků a zástupce předsednictva.
16. Předsednictvo požádalo KaTA o přípravu směrnice pro nakládání s citlivými daty.
17. Předsednictvo se seznámilo s dotazem novinářky Hníkové (LN) a požádalo KaTA o
přípravu odpovědi. Své případné připomínky k odpovědi zašlou členové přTA do
9.12.
O: členové přTA
T: 9.12.2011
18. Předsednictvo se dohodlo, že od 1.1.2012 bude až do doby jmenování nového ředitele
pověřen řízením KaTA současný vedoucí ekonomického a správního odboru Ing.
Vilém.
19. Předsednictvo projednalo a schválilo odměny ředitele KaTA za 4. čtvrtletí roku 2011.
20. Příští zasedání přTA se uskuteční 15. prosince 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

