Zápis z 89. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
2. 2. 2012
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Kebo, Bunček
hosté: Rottová, Vilém, Pacnerová, Kobert, Kohlíčková
Omluveni:
Rosecká
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 88. zasedání přTA ze dne 19. 1.2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Pacnerová byla vyzvána k uvedení žádosti na předsednictvo k přidělení odměn
moderátorům KM. Předsednictvo rozhodlo o přidělení odměn za moderování KM a o
stanovení jejich výše rozhodlo společně s KaTA.
3. Předsednictvo se zabývalo otázkou dosažení maximální kvality projektů vybíraných k
podpoře ve veřejných soutěžích. Projednalo připomínky k návrhu zjednodušení
požadavků a kontroly formálních náležitostí návrhů projektů (předložené na 83.
zasedání; bod 14) a na základě právní analýzy se rozhodlo změnit přístup TA ČR při
formální kontrole návrhů projektů. Uchazečům bude umožňovat u formálních
dokumentů, které nemají žádný vliv na kvalitativní stránku projektu doplnění těchto
formálních náležitostí v průběhu tří pracovních dnů.
Rozhodnutí vychází zejména:
ze snahy odstranit přílišnou tvrdost aplikace zákona,
z absence vlivu některých požadovaných formálních náležitostí na obsahovou
kvalitu vlastního návrhu projektu,
z negativních zkušeností s přísným formálním přístupem TA ČR a dalších
poskytovatelů.
Rozhodnutí se opírá o vypracovanou právní analýzu, která tento krok doporučuje
zejména s odkazem na zásadu přiměřenosti, kdy není účelné vyřazovat jinak kvalitní
projekty ze soutěže, pokud na základě analogie iuris existuje možnost vyzvání k
dodatečnému doplnění.
Po projednání této záležitosti následovala diskuze ke zmírnění dodávání formálních
náležitostí ke třem projektům v 2. stupni CK. Při projednávání projektu č.
TE01020349 nebyl z důvodu podjatosti přítomen RNDr. Bunček. V návaznosti na
právní analýzu se předsednictvo rozhodlo aplikovat zjednodušení ve 2. stupni
programu CK. Předsednictvo bude o tomto postupu informovat kontrolní radu
dopisem (připraví KaTA). Zároveň bude vypracováno usnesení přTA o zjednodušení
formálních náležitostí, které připraví Kobert ve spolupráci s Bunčekem.
O: KaTA
T: 6.2.2012
4. Předsednictvo se zabývalo žádostí o změnu příjemce v jednom projektu v 1. výzvě
programu ALFA a vyjádřilo s ní souhlas.
5. Předsednictvo projednalo otázku výstupů v projektech programu OMEGA týkajících
se výsledků typu V – výzkumná zpráva. V případech, kdy žadatelé v projektové
přihlášce chybně uvedli, že výsledkem projektu bude výsledek typu V (utajovaná

výzkumná zpráva) rozhodlo předsednictvo o zkrácení dotace. KaTA odešle
vyrozumění těmto uchazečům.
O: KaTA
T: 7.2.2012
6. Vilém informoval předsednictvo o konzultaci s auditorem IS TA ČR p. Čejkou a IT
specialistou KaTA Ing. Volfem k problematice nabídky od dataPartner, s.r.o. Na
základě této konzultace bylo dohodnuto, že p. Čejka vypracuje zprávu k nabídce od
dataPartner, s.r.o., kterou následně předsednictvo prodiskutuje s p Čejkou, který bude
přizván na příští zasedání přTA.. Vilém navrhl, aby se p. Čejka účastnil dalších
jednání se zástupci dataPartner o IS TA ČR. Předsednictvo s návrhem souhlasilo.
7. Předsednictvo vzalo na vědomí informace od Ing. Lavičkové k udílení Ceny TA ČR a
shodlo se na tom, že pro příští udílení se TA ČR vrátí k původní podobě předávané
Ceny, vycházející z loga TA ČR.
8. Předsednictvo projednalo záležitost týkající se konference ITTC agenda 2012 a
rozhodlo se, že na jejím konání se nebude dále podílet. KaTA zašle vyrozumění o
rozhodnutí TA ČR na China Ministry of S&T and Beijing S&T Commission.
O: KaTA
T: 7.2.2012
9. V návaznosti na uzavření Memoranda mezi TA ČR a ÚPV vyjádřilo předsednictvo
souhlas se zajištěním publicity na webových stránkách obou organizací, a to na
základě přijaté žádosti v této věci od ÚPV.
10. Bunček informoval předsednictvo o průběhu jednání a školení v rámci Twinningu
konaného dne 31.1.2012 v sídle TA ČR. O průběhu školení vypracuje Bunček ve
spolupráci s KaTA zápis.
O: Bunček + KaTA
T: 9.2.2012
11. Předsednictvo vzalo na vědomí vyjádření VR k „Návrhu výdajů státního rozpočtu na
VaVaI na rok 2013 s výhledem na léta 2014, 2015“ (viz dopis od RVVI).
12. Vilém informoval předsednictvo o materiálu od Ing. Bízkové týkající se požadavků
VR na KaTA v souvislosti s plněním plánu práce VR v roce 2012.
13. Vilém dále informoval o zprávě z kontroly pracovní skupiny KR k hospodaření TA
ČR za rok 2011. Předsednictvo požádalo KaTA o zpracování stanoviska k této zprávě.
O: KaTA
T: 8.2.2012
14. Příští zasedání přTA se uskuteční 9. února 2012 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.
Zapsala: Rottová
Zkontroloval: Janeček

