Zápis z 94. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
8. 3. 2012
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo
hosté: Vilém, Rosecká, Kobert, Pacnerová (bod 3), Bízková, Valášek (bod 9),
Mařík (bod 2, 6, 9, 10, 11), Zapletal (3b)
Omluveni:
Rottová
___________________________________________________________________________
1. Kontrola zápisu a úkolů z jednání přTA ČR ze dne 30.2.2012
K zápisu z 93. zasedání přTA ze dne 30. 2. 2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny.
2. Snížení podpory v programu ALFA
Předsednictvo se na popud VR opakovaně zabývalo situací okolo krácení podpory,
případně snížení nákladů.
3. CK – a) informace o průběhu soutěže
Pacnerová informovala, že byla úspěšně dokončena všechna konsensuální jednání a že
13. 3. bude zasedat EHK. Nevyskytnou-li se komplikace, měly by být výsledky
veřejné soutěže vyhlášeny do 31. 3. 2012. Dále byl diskutován průběh negociací.
Předsednictvo se shodlo, že při vyhlášení výsledků bude vyhlášen seznam projektů
„nad čarou“ a „pod čarou“. V případě negociací budou k jednání vyzváni všichni
kladně hodnocení účastníci.
b) Projekt 96 – ekonomické hodnocení
Předsednictvo se zabývalo relevantními aspekty soudní žaloby na předkladatele
projektu, které jsou relevantní vůči vyhlášené zadávací dokumentaci.
4. Dopis kontrolní rady ze dne 5.3.2012
Předsednictvo postupně projednalo všechny body dopisu a požádalo KaTA o návrh
odpovědi předsednictva kontrolní radě.
K jednotlivým bodům: KaTA připraví směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu
v odpovědi k bodu 6 bude uvedeno, že přTA nevyužije doporučení KR a dá přednost
projednání a schválení výsledků veřejné soutěže programu CK kompletním
předsednictvem; přTA se také shodlo, že z jednání přTA, na němž bude projednáváno
pořadí projektů v Centrech kompetence, bude pořízen zvukový záznam;
projednání bodu 7 bude odloženo až do okamžiku, kdy bude přTA v plném složení.
O: KaTA
T: 12.3.2012
5. Jednání s dataPartner s.r.o.
Pozvanému Ing. Reisnerovi bylo sděleno, TA ČR požaduje splnění prioritních úkolů
(viz dopis dP ze dne 27.2.) a následně postupné dopracování všech potřebných
elementů IS TA. Za těchto okolností nejsou shledány žádné důvody pro uplatnění
bodu 5.3. Jiné práce mimo rozsah smlouvy budou řešeny mezi dodavatelem a
Kanceláří TA ČR.
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6. Spolupráce s JCOAL
Kebo informoval o žádosti Japan Coal Energy Center (JCOAL) spolupracovat s TA
ČR v oblasti výměny výsledků a technologií mezi Japonskem a Českou republikou.
Kebo předal informaci i předsedovi Rady. TA ČR by měla být do aktivity
zainteresována. Zástupci JCOAL přijedou do Prahy v týdnu od 19. března.
Předsednictvo se shodlo na nabídnutí schůzky zástupcům JCOAL, předběžný termín je
22. 3. v 10 hod. Kebo zástupce JCOAL osloví.
O: Kebo
T: 12.3.2012
7. Odměny externích členů oponentních řízení
Rosecká podala informaci o kontrolách projektů jednáním pověřené komise s příjemci
podpory. Na návrh KaTA přTA schválilo, že externím odborníkům, účastnícím se
kontrol, bude přiznána odměna ve výši 500Kč. PřTA doporučuje, aby předsedou byl
vždy člen RP. MB navrhuje externí odborníky losovat z databáze oponentů, vytvořit
analýzu člověkohodin na kapacity věcných kontrol a sledovat odbornou úroveň a
výkon takto oslovených expertů.
8. Dopis BioInova
Předsednictvo schválilo odpověď jednateli firmy BioInova Ing. Bažantovi na jeho
dopis ze dne 6.3.2012.
9. Jednání se zástupcem EHK CK
Pozvaný zástupce EHK prof. Valášek konstatoval, že účast členů EHK CK na KJ byla
velmi užitečná a prezentoval předběžné poznatky zpravodajů (v některých případech
např. oponenti neodhalili to, že konsorcium řeší věci již vyvinuté; je podezření na
vícenásobnou účast některých firem v podobných projektech ze stejné oblasti aj.).
Výsledky typu N jsou podle EHK v projektech velmi časté a jejich přínos pro
ekonomiku a společnost je pochybený. Neproběhlo ekonomické porovnání mezi
projekty navzájem.
Janeček připomněl, že EHK má využít úpravy bodového hodnocení, pokud nedošlo ke
konsensu, pokud nebyl přítomen jeden z oponentů a v dalších závažných případech.
Smyslem činnosti EHK je napravit případné vážné přehmaty oponentů, přičemž EHK
může i projekt nedoporučit. Pokud má zpravodaj odlišné stanovisko než členové EHK,
musí to být zaznamenáno v protokolu. Diskutováno bylo i propojení firem v rámci
projektů.
10. Jednání k rozpočtu
V úterý 13.3 je jednání k rozpočtu TA ČR na rok 2013 – jednání na Úřadu vlády se
zúčastní vedle mpř. Janečka a Ing. Viléma též Bízková.
11. Novela 130/2002 Sb.
Bunček informoval o své účasti na semináři k připravované novele zákona
130/2002 Sb. Situace je poněkud nejasná – MŠMT a MPO byly pověřeny přípravou
technické změny, následovat by ale měla zásadnější novela zákona. Semináři byli
přítomni ředitel sekce VaVaI Úřadu vlády ČR Ing. Marek a vrchní ředitel MŠMT
Hrušák, kteří se ale nevyjádřili ke konkrétnímu obsahu úprav. Úprava musí být hotová
do dubna. Některé návrhy vzešly z tohoto jednání a jsou ve shodě s dřívějšími závěry
AmChamu. KaTA připraví koncept dopisu, kterým TA ČR požádá o zařazení do PS
pro přípravu technické novely zákona 130/2002Sb.
O: KaTA
T: 13. 3. 2012
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Příští zasedání přTA se uskuteční dne 15.3.2012 ve 14,00 hod. v sídle TA ČR.
Zapsala: Rosecká
Zkontroloval: Janeček
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