Zápis z 93. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
2. 3. 2012
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček
hosté: Rottová, Vilém, Rosecká, Kobert, Pacnerová (bod 2), Bízková
Omluveni:
Kebo
___________________________________________________________________________
1. Kontrola zápisu a úkolů z jednání přTA ČR ze dne 23.2.
K zápisu z 92. zasedání přTA ze dne 23. 2. 2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. a) CK – Výsledky konsenzuálních jednání (KJ)
Pacnerová prezentovala výsledky KJ, které proběhly dne 28.2.2012. Z celkového
plánovaného počtu 44 KJ proběhlo hodnocení ke 42 návrhům projektů a ke
zbývajícím 2 návrhům projektů se KJ uskuteční v pátek 2.3. a pondělí 5.3.
v prostorách TA ČR. KJ se zúčastnilo celkem 74 oponentů, 13 moderátorů a 5
zpravodajů.
V rámci diskuze bylo také rozhodnuto o přípravě ekonomických hodnocení u všech
návrhů projektů a jejich zpřístupnění v aplikaci.
Předsednictvo shrnulo přípravu a průběh KJ, kdy byly ohlasy zvenčí zcela pozitivní a
uvedlo, že celá organizace proběhla výborně a poděkovalo KaTA za vykonanou práci.
O1: KaTA
T: 5.3.2012
O2: přTA
T: 6.3.2012
b) Nakládání se zvukovými záznamy z KJ
Předsednictvo diskutovalo otázku nakládání se zvukovými záznamy z KJ. Zvukové
záznamy budou uchovávány v sídle TA ČR, a to ve spisovně KaTA a budou
k dispozici příslušným zaměstnancům KaTA, účastníkům KJ (týká se vždy
zpřístupnění záznamu účastníkům konkrétního projektu, který jim příslušel
k hodnocení). Zvukové záznamy budou zpřístupněny i pověřeným pracovníkům KR
v případě, že budou využity pro případ řešení stížností. Nakládání se zvukovými
záznamy je ošetřeno ve Spisovém a skartačním řádu KaTA, v němž je upraven obecně
přístup k dokumentům ve spisovně; to se vztahuje i na zvukové záznamy.
c) Podnět k zahájení trestního stíhání ze strany p. Kováře
Předsednictvo se dále v rámci programu CK zabývalo podnětem k zahájení trestního
stíhání, který KaTA obdržela dne 24.2.2012.
3. OMEGA - Poskytnutí výsledků OSS
Předsednictvo znovu diskutovalo otázku povinnosti poskytování výsledků projektů
uživatelům výsledků za tržní cenu, ve vazbě na ustanovení odst. 8) čl. 15
Všeobecných podmínek. Kohlíčková vznesla na předsednictvu otázku, zda lze zvolit
stejný přístup při poskytování výsledků z projektů veřejné soutěže jak u orgánů státní
správy, tak u územně samosprávných celků (krajů). Předsednictvo se shodlo na tom,
že stejný přístup bude uplatněn i na další okruh uživatelů výsledků, a to na kraje.
V rámci tohoto bodu předsednictvo projednalo dokument „Prohlášení TA ČR
k povinnosti příjemců poskytovat výsledky za tržní cenu“, který bude po finálním
dopracování a schválení zveřejněn na webu TA ČR.

O: KaTA

T: 6.3.2012

4. ALFA – Snížení podpory u projektů 2. veřejné soutěže
Předsednictvo znovu projednalo snížení podpory u projektů 2. veřejné soutěže
programu ALFA. Předsednictvo se rozhodlo vyžádat si doplnění stanoviska Rad
podprogramů (1,2,3) u projektů, u nichž byla výsledná dotace snížena o více než 30%
a u nichž není odůvodnění krácení dostatečné (1). Předsednictvo dále požádalo KaTA
o vytvoření analýzy u projektů, které byly hodnotícími orgány (RPP a RP) zkráceny o
více než 40% (2).
O1: KaTA
T: 8.3.2012
O2: KaTA
T: 8.3.2012
5. Projekty ÚPOL – zpětvzetí žaloby
Předsednictvo se zabývalo zpětvzetím žaloby ÚPOL a z ní vyplývající postup TA ČR.
Rozhodnutí TA ČR týkající se nepodpoření projektů ÚPOL, které byly zásahem soudu
vráceny do veřejné soutěže, bylo již odesláno rektorovi ÚPOL prof. Mašláňovi a na
vědomí bude toto rozhodnutí zasláno i hlavním uchazečům podílejícím se na
projektech, kde je ÚPOL v roli dalšího účastníka.
O: KaTA
T: 7.3.2012
6. IS TA ČR
PřTA se zabývalo dopisem od firmy dataPartner, s.r.o. (dP). Předsednictvo
prodiskutovalo stávající situaci a rozhodlo se pozvat Ing. Reisnera do sídla TA ČR na
8.3.2012 na 13:00 hod. Předsednictvo požádalo KaTA o vypracování stručného
přehledu auditu IS TA pro potřeby dP.
O: KaTA
T: 7.3.2012
7. EFKOM
Bunček prezentoval materiály týkající se programu EFKOM. Představil průzkum TA
ČR uskutečněný ve formě dotazníku - dotazovány pouze firmy (MP, SP, VP) a jehož
výsledkem byla analýza stavu před programem EFKOM. V souladu se žádostí VR
zašle KaTA materiál s výpočty míry podpory programu EFKOM výzkumné radě.
O: Rosecká
T: 3.3.2012
8. Jednání o státním rozpočtu 13.3.2012
Janeček uvedl, že dne 13.3.2012 proběhne jednání RVVI o statním rozpočtu. PřTA se
dohodlo, že se za TA ČR jednání zúčastní Janeček, Vilém a Ing. Bízková. Vilém zašle
příslušné materiály Ing. Bízkové.
O: Vilém
T: 5.3.2012
Příští zasedání přTA se uskuteční 8. března 2012 od 14:00 hod. v sídle TA ČR a stálými
hosty, do doby jmenování do funkce členů předsednictva, budou Ing. Rut Bízková a Ing.
Pavel Komárek, CSc.
Zapsala: Rottová
Zkontroloval: Janeček

