ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 98

Datum: 5.4.2012

Od - do: 14:00 – 19:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Kebo, Bunček, Knorr, Rosecká, Rottová, Pacnerová (bod 4)
Omluveni: Komárek
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů z jednání přTA ČR ze dne 29. 3. 2012
K zápisu z 97. (mimořádného) zasedání přTA ze dne 29. 3. 2012 nebyly vzneseny
připomínky a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. BETA – schválení doporučení RP k vyhlášeným zakázkám
Předsednictvo diskutovalo o výzkumných potřebách MZV s ředitelem Kanceláře
strategie, analýz a plánování PhDr. Jiřím Kudělou, Ph.D.
3. OMEGA – žádost příjemce o snížení celkových uznaných nákladů u projektu
Předsednictvo se zabývalo žádostí příjemce o snížení celkových uznaných nákladů.
Po projednání této žádosti předsednictvo rozhodlo, že žádosti nevyhoví.
4. Centra kompetence - negociace
Předsednictvo projednalo znění vnitřního předpisu k negociačním jednáním v
rámci programu CK. PřTA rozhodlo o složení negociační komise („Komise“), která
bude tvořena jednak stálými členy - jedním zástupcem přTA, jedním zástupcem RP a
2 zástupci KaTA, jednak nestálým zástupcem EHK, kterým bude vždy konkrétní
zpravodaj EHK, který hodnotil daný návrh projektu. Stálým členem Komise byl za přTA
určen Janeček a jako náhradník zvolen Bunček. KaTA připraví dopis pro předsedkyni
RP a předsedu EHK se žádostí o nominování členů negociačních komisí z jejich řad
(1) se zohledněním časových kapacit nominovaných a aspektu nepodjatosti (zejména
pokud se v případě EHK nebude moci zúčastnit dotyčný zpravodaj).
Negociačních jednání se za konsorcium mohou účastnit max. 3 zástupci – projektový
manažer, zástupce dalších členů konsorcia a statutární zástupce příjemce, přičemž
KaTA vypracuje vzor pověření v případě, že se negociačních jednání zúčastní osoba
pověřená statutárním zástupcem (2).
V rámci písemných negociací (první varianta) KaTA rozešle příjemcům 2 tabulky, a to
potvrzení rozpočtu a potvrzení výsledků.
Pacnerová zapracuje připomínky a rozhodnutí přTA a upravený vnitřní předpis schválí
přTA na příštím zasedání.
Bízková navrhla zveřejnění výsledků veřejné soutěže programu CK na webových
stánkách TA ČR dle výsledků hodnocení, a to rozdělení na tři skupiny – 1. doporučené
k podpoře a podpořené; 2. doporučené k podpoře a nepodpořené z důvodu
nedostatku finančních prostředků; 3. nedoporučené k podpoře. PřTA s návrhem
souhlasí a požádalo KaTA o úpravu na webu (3).
O1: KaTA
T: 11.4.2012
O2: KaTA
T. 6.4.2012
O3: KaTA
T: 6.4.2012
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5. ALFA – a) zefektivnění procesu podpory projektů
Předsednictvo se rozhodlo projednat tento bod na výjezdním zasedání předsednictva.
b) Žádost o změnu projektu
Rosecká předložila předsednictvu žádost příjemce o navýšení uznaných nákladů u
projektu ve 2. veřejné soutěži programu ALFA. Rosecká uvedla, že v tomto případě
nebyla ještě mezi uchazečem a TA ČR podepsána smlouva. Podle právníků KaTA ze
zákona vyplývá, že nelze žádat o navýšení ještě před podpisem/uzavřením smlouvy.
Předsednictvo se po předloženém stanovisku právníků KaTA rozhodlo žádost
zamítnout.
6. Pravidla publicity
Předsednictvo se tímto tématem bude zabývat na příštím zasedání.
7. Výsledky oponentních řízení – AFLA 1. veřejná soutěž
Předsednictvo schválilo doporučení Oponentní komise u 2 probíhajících projektů
v 1. veřejné soutěži programu ALFA, u kterých se uskutečnilo oponentní řízení.
Komise stanovila k nápravě opatření u obou projektů.
8. Novela zákona 130/2002 Sb.
Předsednictvo vzalo na vědomí odpověď MŠMT na žádost TA ČR z 8.3.2012 o
zaslání materiálu k připravované technické novele zákona 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
9. MZV – opětovné vyhlášení veřejné zakázky
Předsednictvo vzalo na vědomí kladné vyjádření MZV k opětovnému vyhlášení
veřejné zakázky s názvem „Racionalizace sítě zastupitelských úřadů“.
10. Dopis KR pro předsedu vlády
Předsednictvo se zabývalo dopisem vytvořeným KR pro předsedu vlády a od KaTA si
na příští zasedání vyžádalo veškeré předchozí dokumenty spojené se zněním dopisu
KR.
O: KaTA
T: 11.4.2012
11. Jednání RVVI dne 30.3.2012
Bízková informovala předsednictvo o projednaných bodech na jednání RVVI dne
30.3.2012. Projednáván byl státní rozpočet na VaVaI na rok 2013 s výhledem na roky
2014 a 2015. Otázka rozpočtu u některých institucí nebyla na jednání vyřešena. Mezi
tyto instituce spadá i TA ČR a další jednání o rozpočtu přímo s dotčenými institucemi
proběhne dne 6.4.2012 od 9:30 hod. Projednávání rozpočtu 6.4. se zúčastní Bízková
a Janeček. Bízková dále informovala o dalších bodech projednaných na zasedání
RVVI, a to o Individuálním projektu národní „Metodika“; o Národních programech
udržitelnosti a o Aktualizaci Národní politiky VaVaI ČR na léta 2009 – 2015.
12. Jednání o zprávě o činnosti KR na VVVKMT PS PČR dne 4.4.2012
Bízková informovala předsednictvo o průběhu jednání o zprávě o činnosti KR TA ČR
na Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Bízková dále uvedla, že
se v průběhu května uskuteční projednání státního závěrečného účtu kapitoly 377 –
Technologická agentura ČR na tomto Výboru. V květnu se také plánuje prezentace TA
ČR na podvýboru pro vědu VVVKMT.
13. Jednaní na MPO 4.4.2012
Bízková informovala o schůzce se zástupci MPO a sdělila přTA, že se ustanoví
pracovní skupina pro řešení především těchto záležitostí: implementace strategie
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konkurenceschopnosti, novela zákona 130/2002 Sb. a aktualizace národního
programu výzkumu. Za TA ČR byl do pracovní skupiny zvolen Komárek, Bunček a z
řad VR bude vybrán další člen do této pracovní skupiny. Na MPO budou zaslány
náměty k novelizaci zákona 130/2002 Sb. a program EFKOM/EFKOM VO. Zápis
z jednání se zástupci MPO předloží Bízková do 13.4.2012.
O:2 Bízková
T: 13.4.2012
14. Oficiální korespondence TA ČR
Předsednictvo se zabývalo otázkou doručování oficiální korespondence do Kanceláře
TA ČR, jež zahrnuje mj. i dotazy a stížnosti od uchazečů a příjemců podpory. Za
oficiální komunikaci s TA ČR jsou považovány tyto komunikační kanály: datová
schránka TA ČR; poštovní zásilky a elektronická podatelna TA ČR (posta@tacr.cz).
Předsednictvo bude písemně kontaktovat v této záležitosti výzkumnou a kontrolní radu
TA ČR.
O: přTA
T: 11.4.2012
15. Výjezdní zasedání přTA
Předsednictvo se dohodlo na konání výjezdního zasedání, a to ve dnech 17. a 18.5.
2012. Na výjezdním zasedání budou diskutována především tato témata: program
AFLA a BETA (zlepšení fungování programů); projekty SBIR a PCP; metodika
hodnocení programů; hodnocení výstupů projektů a obecná programová koncepce.
Organizaci výjezdního zasedání zajistí KaTA.
O: KaTA
T: 16.4.2012
16. Odměna členům hodnotících orgánů
Bunček vznesl dotaz k odměňování členů hodnotících orgánů, v souvislosti s
daňovým přiznáním. Rosecká uvedla, že členové těchto orgánů mají s TA ČR
uzavřenou mandátní smlouvu, z níž jim plyne odměna, ale nemusí platit daň ani
zdravotní a sociální pojištění.
17. Schůzka se členy hodnotících orgánů programů ALFA a CK
Předsednictvo se dohodlo na uskutečnění schůzky se členy RP a RPP programu
ALFA a členy RP a EHK programu Centra kompetence. Schůzka byla naplánována na
2.5.2012 od 9:30 hod. v sídle TA ČR. Předsednictvo pověřilo KaTA vypracovat návrh
programu, a to na příští zasedání přTA.
O: KaTA
T: 12.4.2012
Další zasedání:

datum: 12. 4. 2012 ve 14.00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 98. zasedání předsednictva TA ČR
Program 98. zasedání přTA
Přehled úkolů z 98. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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