Zápis z 90. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
9. 2. 2012
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Kebo
hosté: Rottová, Vilém, Rosecká, Pacnerová, Kobert, Čejka (pouze bod 5)
Omluveni:
Bunček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 89. zasedání přTA ze dne 2. 2. 2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo diskutovalo hodnotící proces ve 2. stupni programu CK. Pacnerová
informovala, že na zasedání RP dne 6. 2. 2012 byl vznesen návrh na řešení možného
střetu zájmu u oponentů, kteří by mohli hodnotit konkurenční projekt a záměrně
účastníky projektu poškodit. RP navrhla pro tyto případy ustavit univerzálního
hodnotitele, který by v takovém případě oponentní posudek zpracoval (i přímo na
konsenzuálním jednání), v případě pozdní identifikace takovéto situace, kdy již z
časových důvodů není možné nalosovat nového oponenta. Předsednictvo se s návrhem
RP neztotožnilo a potvrdilo záměr KaTA pečlivě prověřit možný střet zájmu.
Pacnerová dále informovala, že v této záležitosti již KaTA požádala dP o export
příslušných dat z návrhů projektů 2. stupně pro provedení analýzy možných podjatostí
oponentů, kteří hodnotili ve 2. stupni veřejné soutěže programu CK.
Pacnerová dále informovala o průběhu losování oponentů a přijímání hodnocení
návrhů projektů, které probíhá bez problému.
3. Předsednictvo se zabývalo využitím expertních kapacit VR při tvorbě hodnotícího
procesu. V souvislosti s tím byla diskutována příručka pro hodnocení v 2. stupni
programu CK.
4. Předsednictvo projednalo materiál pro jednání a hodnocení v programu BETA.
5. Auditor p. Čejka prezentoval předsednictvu analýzu na IS TA ČR, a navrhl zásady
zlepšení jeho fungování. V závěru jednání se předsednictvo dohodlo na prodloužení
spolupráce s p. Čejkou v oblasti IS TA ČR.
6. Předsednictvo diskutovalo postup předávání informací v rámci TA ČR související
s připomínkovým řízením v aplikaci eKLEP. Vilém navrhl následující postup – KaTA
po obdržení materiálů z eKLEPu předá tyto materiály k posouzení přTA s návrhem
řešitele připomínkového řízení. Průvodní dopis s přílohou případných připomínek
bude vložen do eKLEPu po schválení předsednictvem a zároveň připraví do 3 dnů
připomínky; po zapracování všech připomínek bude odeslána finální verze na
vypořádání připomínek zpět do eKLEPu. Předsednictvo s návrhem souhlasí.
7. Předsednictvo projednalo obsahovou stránku dokumentu o zmírnění formálních
náležitostí při přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže a jejich následné formální
kontroly. Kobert rozešle dokument ještě jednou všem (přTA a KaTA) k závěrečným
připomínkám, jež dotyční zpracují do 13.2.2012
O: přTA + KaTA
T: 13.2.2012

8. Vilém představil předsednictvu návrh závěrečného účtu TA ČR za rok 2011. Materiál
byl již zaslán k připomínkám MF a po navrácení materiálu z MF jej Vilém pošle
k připomínkám předsednictvu.
9. Janeček uvedl, že se množí dotazy uchazečů v programu ALFA 2 na řešení vzniklé
situace se snížením dotací v podprogramu 2. Předsednictvo diskutovalo možnosti
postupu v této věci a konstatovalo, že nelze měnit stávající rozhodnutí a že náklady na
projekt musí zůstat stejné dle schváleného rozhodnutí přTA.
10. Předsednictvo se zabývalo otázkou žaloby ÚPOL a žádostí o schůzku rektora ÚPOL
s místopředsedou Janečkem. Kobert informoval o stávající situaci okolo žaloby. Pro
projekty ÚPOL související s žalobou je připravena smlouva se speciálním
ustanovením umožňujícím TA ČR odstoupit od smlouvy v případě, že soud zruší
usnesení o odkladném účinku nebo rozhodne ve věci samé ve prospěch TA ČR.
Janeček požádal Koberta o zaslání návrhu znění smlouvy s ÚPOL. Předsednictvo se
dohodlo na uskutečnění schůzky s rektorem ÚPOL, a to na 16.2.2012 v sídle TA ČR.
O: Kobert
T: 13.2.2012
11. Rosecká představila předsednictvu materiál k Rámci společenství pro VaVaI, který
vypracovala ve spolupráci s Kobertem pro potřeby jednání pracovní skupiny TAFTIE,
jehož se bude dne 15.2.2012 v Bruselu Kobert účastnit.
12. Předsednictvo projednalo návrh výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2012
s výhledem na léta 2014, 2015 předloženého RVVI. Současně projednalo sdělení VR
předsednictvu TA k návrhu rozpočtu TA ČR na období do roku 2015. Předsednictvo a
Ka TA se budou, vzhledem k termínu předložení do RVVI tímto problémem
intenzivně zabývat.
13. Janeček informoval o nabídce Mgr. Podařila z MŠMT o zastupování TA ČR na
konferenci ITTC. Předsednictvo se rozhodlo nabídku nepřijmout.
14. Janeček informoval o jednání na sekretariátu RVVI o programu EFKOM jež se konalo
dne 8.2.2012. Janeček uvedl, že na jednání bylo projednáno zahájení programu, jež by
bylo dle finančních a kapacitních možností možné později, než v roce 2013; přTA
rozhodlo, že navrhne zahájení programu od roku 2014. Finanční prostředky na
program EFKOM by TA ČR získala z nevyčerpaných peněz v programu ALFA.
Janeček pošle předsedovi VR prof. Maříkovi zápis z jednání RVVI. V návaznosti na
jednání RVVI bude prof. Maříkovi nabídnuta schůzka, na níž bude prodiskutován
další postup. Kancelář připraví dopis na RVVI s žádostí o stažení návrhu programu
EFKOM z jednání RVVI a zestručněný materiál k programu EFKOM.
O: Janeček
T: 15.2.2012
O: KaTA
T: 14.2.2012
15. Předsednictvo vzalo na vědomí rozhodnutí uchazeče o podporu BLOM CZ o
odstoupení z druhé veřejné soutěže programu ALFA.
16. Janeček uvedl, že projektová manažerka IPN prof. Moravcová z MŠMT připravuje
nový projekt IPN „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a

inovací“ a žádá o návrh zástupce z předsednictva TA ČR do Dozorčí rady projektu.
Jako zástupce za přTA byl vybrán Kebo.
17. Kebo informoval o jednání se zástupci České spořitelny, a.s., která má zájem
podporovat v budoucnosti více projekty z oblasti VaVaI.
18. Příští zasedání přTA se uskuteční 16. února 2012 od 14:00 hod. v sídle TA ČR.
Zapsala: Rottová
Zkontroloval: Janeček

