Zápis ze 6. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
Datum:
20.11.2009, 13.30 hod.
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
Přítomni:
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Blažka, Hladík, Pazour
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 5. zasedání PřTA ČR ze dne 13.11. nebyly vzneseny připomínky. Bylo
konstatováno, že úkoly z něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Klusáček informoval, že 19.11. byl na jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednán kapitolní sešit
TA ČR na rok 2010. Výbor doporučil kapitolní sešit PSP ČR k odsouhlasení.
3. Činnost pracovní skupiny k přípravě informačního systému (PS IS)
- Zpravodaj Pospíšil informoval o průběhu jednání PS IS, na kterém byly
diskutovány vlastnosti podobných systémů používaných ve státní správě pro
podobné účely (administrace programů na podporu výzkumu a vývoje). TA
ČR vypíše výběrové řízení na dodání IS, zadávací dokumentaci pro VŘ
připraví Pospíšil ve spolupráci s PS IS a následně ji dá k posouzení PřTA.
O: Pospíšil
T: 4.12.2009
- Klusáček zdůraznil, že vítěz VŘ, se kterým bude uzavřena smlouva, musí být
pouze jeden s úplnou odpovědností za celý kontrakt. Případná spolupráce
vítěze s další firmou je na jejich individuální dohodě, která nebude součástí
smlouvy s TA ČR.
- Pospíšil uvedl, že kromě „malého“ VŘ (do 2 mil. Kč, kterým bude vyřešena
potřeba IS pro rok 2010) bude nutno vypsat také VŘ „velké“ (nad 2 mil. Kč),
na základě kterého bude vybrán dodavatel IS pro další léta. Bude přitom nutno
zajistit možnost transferu dat ze systému pro rok 2010 do systému vítězného
dodavatele pro další léta. Na přípravu a realizaci „velkého“ VŘ bude najata
profesionální firma.
- Bunček zdůraznil, že bude nutné, aby data včetně jejich struktury byla
majetkem TA ČR. Poukázal na riziko dodavatelského systému, kdy může dojít
např. ke krachu dodavatelské firmy. Pospíšil k tomuto uvedl, že TA ČR bude
mít vždy kopii systému a bude zajištěna otevřenost systému pro TA ČR.
- Na dotaz Pazoura, kdy bude znám vítězný dodavatel IS z „malého“ VŘ
Pospíšil odpověděl, že nejpozději do Vánoc.
- Předsednictvo diskutovalo systém hodnocení projektů. Shodlo se na tom, že
hodnotitel by měl vždy obodování projektu zdůvodnit a jeden oponent by měl
mít více projektů k hodnocení. Klusáček doporučil využít pro tuto oblast
zkušenosti Ing. Neumajera (AVO) a dále doporučil využití zkušeností
z evaluace projektů pro Rámcové programy EU (kontaktovat National Contact
Points v TC). Janeček nabídl k dispozici také poznatky ze systému hodnocení
projektů EUREKA a EUROSTARS.
- Klusáček konstatoval, že v přípravě IS došlo k velkému zrychlení a ocenil
práci zpravodaje Pospíšila.
4. Činnost pracovní skupiny k přípravě programu TA ČR
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Zpravodaj Janeček uvedl, že do programu již byly zapracovány připomínky
Ing. Sychry, formální připomínky ÚOHS budou zapracovány v nejbližší době.
Uvedl dále, že program zatím pokrývá potřeby v oblasti dopravy a životního
prostředí (vč. energetiky).
Pazour uvedl, že poslední verze programu, která byla rozeslána členům PřTA
ČR, již obsahuje srovnání se zahraničím, a to nejen věcné, ale i obdobné
podpůrné aktivity vyhlašované zahraničními agenturami. Nyní bude nutno
zaměřit se na výběrová kritéria, důvodovou zprávu a rozpočet programu.
Předsednictvo diskutovalo rozpočet programu. Pazour s Janečkem připraví
návrh rozpočtové tabulky na léta 2011 - 2016 a rozešlou ji předsednictvu
k posouzení.
O: Pazour, Janeček
T: 22.11.2009
Předsednictvo rozhodlo vyčlenit určitou částku na veřejné zakázky i pro rok
2011, přestože se z časových důvodů nepodaří tento program připravit
paralelně s programem ALFA. Příslušný program pro zajištění veřejných
zakázek bude vypracován v průběhu roku 2010 a veřejné zakázky tak budou
moci začít později v průběhu roku 2011.
Klusáček připomněl, že program ALFA je překlenovací, a že perspektivně (od
roku 2013) bude plně funkční také program oborový, na který bude nutno
vyčlenit významnou částku.
Předsednictvo odsouhlasilo návrh Pazoura, aby byl do programu přidán
samostatný bod, který se bude týkat spolupráce podniků a výzkumných
organizací, zejména bude konkretizovat podmínky a věcné okolnosti této
spolupráce.
O: Pazour
T: ihned
Na dotaz Bunčeka, zda budou poskytovány konzultační služby předkladatelům
projektů Klusáček odpověděl, že ano, poskytovat je bude KaTA. Předsednictvo
dospělo po diskusi k závěru, že konzultační služby k přípravě projektu by
neměly být uznatelnými náklady projektu.
O: Pazour, Janeček
Bylo dohodnuto, že další konzultační schůzka k přípravě programu se
uskuteční 27.11. v 10.30 v kanceláři Blažky. Aktualizovaný text programu
společně s důvodovou zprávou bude Blažkovi zaslán do 25.11.
O: Pazour, Janeček (zašle Klusáček)
T: 25.11.2009
Další časový harmonogram ohledně programu ALFA je následující: 1.12. –
oficiální doručení programu (s naskenovaným podpisem předsedy TA ČR) do
sekretariátu RVVI; 2.12. – odeslání programu na předsednictvo RVVI; 4.12. –
projednání programu předsednictvem RVVI, vnitřní připomínkové řízení; 9.12.
– definitivní stanovisko RVVI k programu; 11.12. – projednání programu na
Radě RVVI a odeslání programu do mezirezortního připomínkového řízení.
Finalizace programu: O: Pazour, Janeček
T: 30.11.2009
Odeslání programu: O: Bartošová, Klusáček
T: 1.12.2009

5. Výběr loga TA ČR
- Ze tří předložených návrhů bylo vnitřním tajným hlasováním vybráno logo TA
ČR. Body jednotlivým návrhům přidělovali členové PřTA ČR a ředitel KaTA.
Dodavateli vítězného návrhu bude zadáno rozpracování jednotlivých variant
loga a návrh přiměřeného grafického stylu Agentury.
O: Hladík
T. 27.11.2009

6. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
- Proběhly pohovory s adepty na obsazení některých funkcí v KaTA, byla
vybrána uchazečka na pozici asistentky. Kebo zašle Hladíkovi k posouzení CV
dosavadní zaměstnankyně GA ČR, která by měla zájem o práci v TA ČR.
Klusáček uvedl, že prioritní je získání pracovníka do ekonomicko – správní
sekce KaTA a požádal členy předsednictva o případná doporučení.
- Byla podepsána první část dokumentů potřebných pro zřízení účtu u ČNB,
druhá část bude podepsána v nejbližší době, tak aby mohl být účet zřízen do
konce listopadu. Blažka v této souvislosti připomněl nutnost požádat
Ministerstvo financí o rozpočtové opatření. V souvislosti s rozpočtovým
opatřením požádal Hladík Blažku o možnost využití konzultačních služeb dr.
Korbelové. Dr.Blažka souhlasil, zároveň uvedl, že rozsah konzultací musí být
minimální vzhledem k pracovnímu vytížení dr.Korbelové.
O: Hladík
7. Různé
- Na dotaz Bunčeka, jak budou řešeny právnické služby pro TA ČR, Hladík
odpověděl, že externě.
- Klusáček zašle zpravodaji pro činnost pracovní skupiny pro spolupráci s MPO
Kebovi návrhy termínů pro schůzku s náměstkem Geussem. Harmonogram
termínů schůzek PS uvede Kebo na příštím zasedání PřTA ČR.
- Blažka informoval, že vyšel další právní předpis k IS, je uveřejněn na
www.vyzkum.cz. Hladík zajistí začlenění právního předpisu do spisů
používaných KaTA.
8. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 27. listopadu od 12.00 hod. na Úřadě vlády.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

