Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)
Místo jednání:
Datum:
Hodina:
Přítomni
Omluveni:

Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno
1. Března 2013
10:00 h
členové KR: Šedivý, Vavřín, Novák, Štěpánek, Václavek, Musílek
tajemník KR: Zlámal
členové KR: Psutka, Holl

Program jednání:
1. Zápis z 20. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Verifikace hlasování per-rollam: Zpráva z kontroly hospodaření TAČR za rok 2012,
3. Verifikace hlasování per-rollam: Závěrečná zpráva o činnosti KR pro PS PČR za rok
2012,
4. Odpověď PřTA na stanoviska a doporučení KR z 20. zasedání KR,
5. Hodnocení oponenty v programu Alfa 3,
6. Směrnice o opravných prostředcích - informace pracovní skupiny,
7. Harmonogram hodnocení programů Omega 2 a Centra kompetence 2,
8. Stížnosti v programu Alfa 3 - stížnosti na postup poskytovatele


Opakované projednání stížnosti k projektu 21 - TA03020276 č. j. TACR/214/2013,



Stížnosti k projektu 42 - TA03011604 č. j. TACR/1572/2013,



Stížnosti k projektu 43 - TA03010865 č. j. TACR/1220/2013,



Stížnosti k projektu 44 - TA03010707 č. j. TACR/1834/2013,



Opakované projednání stížnosti k projektu 40 - TA03010599 č. j.
TACR/1120/2013,

9. Setkání zástupců Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Poslanecké sněmovny PČR se zástupci TA ČR - informace zástupce KR,
10. Doplnění informací z KaTA
 Trestní řízení proti TAČR,
 Výběrové řízení na kancelářské prostory pro KaTA,
 Doplňující informace ke stanovisku ze 13. zasedání KR,
11. Různé
 Všeobecné podmínky TAČR,
 Účast na zasedání VR,
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 Příští zasedání KR.
KR bere na vědomí:
1. Odpověď PřTA na stanoviska a doporučení KR z 20. zasedání KR,
2. Harmonogram hodnocení programů Omega 2 a Centra kompetence 2,
3. Doplnění informací z KaTA
 Trestní řízení proti TAČR,
 Výběrové řízení na kancelářské prostory pro KaTA,
 Doplňující informace ke stanovisku ze 13. zasedání KR.
KR schvaluje:
1. Zápis z 20. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Verifikace hlasování per-rollam: Zpráva z kontroly hospodaření TAČR za rok 2012,
3. Verifikace hlasování per-rollam: Závěrečná zpráva o činnosti KR pro PS PČR za rok
2012,
4. Harmonogram hodnocení programů Omega 2 a Centra kompetence 2,
5. Rozhodnutí o stížnosti v programu Alfa 3 - stížnosti na postup poskytovatele


Opakované projednání stížnosti k projektu 21 - TA03020276 č. j. TACR/214/2013,



Stížnosti k projektu 42 - TA03011604 č. j. TACR/1572/2013,



Stížnosti k projektu 43 - TA03010865 č. j. TACR/1220/2013,



Stížnosti k projektu 44 - TA03010707 č. j. TACR/1834/2013,

6. Různé
 Termín příštího zasedání KR.
Doporučení a stanoviska:
1.

Nominace členů KR na jednání EHK a RP programu Omega 2
Vyjádření KR: Zástupce na jednání EHK a RP v programu Omega 2 nominuje KR na 22.
Zasedání KR.

2.

Soupis pochybení projektů, která vedla k vyřazení projektů z formálních důvodů
Vyjádření KR: KR žádá o informaci, zda byl seznam pochybení vyvěšen na stránky TAČR,
tak aby byl pro žadatele snadno dohledatelný. Žádáme uvést odkaz.

3.

Stanoviska KR ke stížnostem v programu Alfa 3
Vyjádření KR: KR očekává odpověď dle dopisu PřTA; předpokládáme, že v hlavičce dopisu
mělo být uvedeno datum 20. 2. 2013.
2

4.

Hodnocení oponenty v programu Alfa 3
Stanovisko KR: KR považuje problematiku kvality oponentních posudků (oponentů) za
stěžejní. Doporučujeme svolat jednání PřTA, VR a KR k tomuto problému s tím, že budou
jednoznačně definovány další zásady pro zvýšení kvality hodnotícího procesu.

5.

Směrnice o opravných prostředcích
Vyjádření KR: KR návrh směrnice o opravných prostředcích projednala a žádá o
předložení finálního návrhu směrnice (bez komentářů a revizí) do 6. 3. 2013

6. Řešení stížností v programu Alfa 3
Doporučení KR: KR doporučuje doplnění ZD o požadavek na uchazeče o jednoznačné
vymezení podávaného projektu oproti jemu známým podobným řešeným, resp.
ukončeným projektům VaVaI.
Vyjádření KR: KR upozorňuje KaTA na nutnost připravení podkladů pro jednání KR
v plném rozsahu, tj. včetně stížnosti, případných příloh a stanoviska KaTA.
Zápis z jednání:
1. Zápis z 20. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR
Hlasování: Kdo je pro schválení zápisu z 20. zasedání a zkráceného zápisu
z 20. zasedání?
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
2. Verifikace hlasování per-rollam: Zpráva z kontroly hospodaření TAČR za rok 2012,
Otázka: Jste pro schválení Zprávy z kontroly hospodaření TAČR za rok 2012?
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Výsledek: Zpráva z kontroly hospodaření TAČR za rok 2012 byla schválena
3. Verifikace hlasování per-rollam: Závěrečná zpráva o činnosti KR pro PS PČR za rok
2012,
Otázka: Jste pro schválení Závěrečné zprávy o činnosti KR pro PS PČR za rok 2012?
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Výsledek: Závěrečná zpráva o činnosti KR pro PS PČR za rok 2012 byla schválena
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4. Odpověď PřTA na stanoviska a doporučení KR z 20. zasedání KR,
Ad1) Hodnocení oponenty v programu Alfa 3,
Ad2) Směrnice o opravných prostředcích
KR prodiskutovala body 1 a 2 odpovědi PřTA. Vyjádření KR k jednotlivým bodům je
uvedeno v další části zápisu z jednání KR.
Ad3) Analýza předložené zprávy o řešitelských týmech v první veřejné soutěži CK,
Ad4) Harmonogram hodnocení programů Omega 2 a CK 2
KR bere odpověď PřTA na vědomí.
Vyjádření KR: Zástupce na jednání EHK a RP v programu Omega 2 nominuje KR na 22.
Zasedání KR.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Ad5) Soupis nejčastějších pochybení projektů, které vedly k vyřazení z formálních
důvodů
Vyjádření KR: KR žádá o informaci, zda byl seznam pochybení vyvěšen na stránky
TAČR, tak aby byl pro žadatele snadno dohledatelný. Žádáme uvést odkaz.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Ad6) Stížnosti v programu Alfa 3
Ad7) Stanoviska KR ke stížnostem v programu Alfa 3
Vyjádření KR: KR očekává odpověď dle dopisu PřTA; předpokládáme, že v hlavičce
dopisu mělo být uvedeno datum 20. 2. 2013.
5. Hodnocení oponenty v programu Alfa 3,
Stanovisko KR: KR považuje problematiku kvality oponentních posudků (oponentů) za
stěžejní. Doporučujeme svolat jednání PřTA, VR a KR k tomuto problému s tím, že
budou jednoznačně definovány další zásady pro zvýšení kvality hodnotícího procesu.
6. Směrnice o opravných prostředcích - informace pracovní skupiny,
Členové pracovní skupiny informovali o průběhu společných jednáních s PřTA. Z
předložených návrhů a korespondence člena PřTA ing. Janečka vyplynuly 2 sporné
body:
a) bod 5.3., odst. 7
Janeček (email 27. 2. 2013) - "bude vůle akceptovat bod 5.3., odst. 7"
KR souhlasí
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b) bod 5.4., odst. 3
Janeček (email 27. 2. 2013) - "naopak bychom raději neotevírali doširoka bránu
stížnostem "proti jiným skutečnostem" a tedy vypustili odst. 3 v bodě 5.4."
KR doporučuje akceptovat návrh mgr. Koberta (komentář MK3)
Vyjádření KR: KR návrh směrnice o opravných prostředcích projednala a žádá o
předložení finálního návrhu směrnice (bez komentářů a revizí) do 6. 3. 2013
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
7. Harmonogram hodnocení programů Omega 2 a Centra kompetence 2,
Viz bod 4 zápisu.
8. Stížnosti v programu Alfa 3 - stížnosti na postup poskytovatele


Opakované projednání stížnosti k projektu 21 - TA03020276 č. j. TACR/214/2013,

Členové KR opětovně diskutovali stížnost k projektu TA03020276.
Hlasování: Kdo je pro odložení stížnosti?
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
PODJATÝ: 0
Stanovisko KR: Řešení stížnost se odkládá
Zdůvodnění stanoviska: Ze zaslaného doplněného vyjádření RP nevyplývá, zda
navrhovaný projekt nerozvíjí základní výzkum řešený ve VZ, a zda se RP alespoň
seznámila s veřejně dostupnými informacemi o zmiňovaném projektu. KR požaduje
informaci, na základě jakých podkladů RP rozhodla. Žádáme o doplnění stanoviska RP.


Stížnosti k projektu 42 - TA03011604 č. j. TACR/1572/2013,

Hlasování: Kdo je pro zamítnutí stížnosti?
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
PODJATÝ: 0
Stanovisko KR: Stížnost se zamítá
Zdůvodnění stanoviska: Hodnotící proces proběhl v souladu se zveřejněnými pravidly.
Nesouhlas stěžovatele s odborným hodnocením vytvořeným oponentem a
zpravodajem nelze v daném případě považovat za dostatečný důvod ke kladnému
vyřízení stížnosti. Kontrolní rada se proto rozhodla stížnost zamítnout.
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Stížnosti k projektu 43 - TA03010865 č. j. TACR/1220/2013,

Hlasování: Kdo je pro zamítnutí stížnosti?
PRO: 2
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
PODJATÝ: 4
Stanovisko KR: Stížnost se zamítá
Zdůvodnění stanoviska: Po prostudování stanovisek RP a vyjádření KaTA dospěla KR
k závěru, že nebyla porušena pravidla hodnotícího procesu; KR nemá právo měnit
pořadí projektu, resp. měnit rozdělení finančních prostředků.


Stížnosti k projektu 44 - TA03010707 č. j. TACR/1834/2013,

Hlasování: Kdo je pro zamítnutí stížnosti?
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
PODJATÝ: 0
Stanovisko KR: Stížnost se zamítá
Zdůvodnění stanoviska: Hodnotící proces proběhl v souladu se zveřejněnými pravidly.
Nesouhlas stěžovatele s odborným hodnocením vytvořeným oponentem nelze v
daném případě považovat za dostatečný důvod ke kladnému vyřízení stížnosti.
Kontrolní rada se proto rozhodla stížnost zamítnout.


Opětovné projednání stížnosti k projektu 40 - TA03010599 č. j. TACR/1120/2013,

KR obdržela podnět k přehodnocení rozhodnutí z 20. zasedání KR, kde u dvou
projektů chyběla ekonomické informace o spolužadateli a KR proto stížnosti k těmto
projektům zamítla.
Na základě tel. informace člena PřTA ing. Janečka a nových skutečnostech bude
stížnost k projektu TA03010599 opět projednána. Ze strany KR proto byl vyžádán
návrh projektu a zaslání stanoviska KaTA.
Stanovisko KR: Stížnost nebylo možno opětovně projednat, vzhledem k tomu, že
k podkladům pro KR nebylo připojeno aktualizované stanovisko KaTA. Emailem byly
podklady vyžádány, do konce jednání je KR neobdržela.
Na základě připomínek k projednávaným stížnostem KR obecně doporučuje:
Doporučení KR: KR doporučuje doplnění ZD o požadavek na uchazeče o jednoznačné
vymezení podávaného projektu oproti jemu známým podobným řešeným, resp.
ukončeným projektům VaVaI.
Vyjádření KR: KR upozorňuje KaTA na nutnost připravení podkladů pro jednání KR
v plném rozsahu, tj. včetně stížnosti, případných příloh a stanoviska KaTA.
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9. Setkání zástupců Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Poslanecké sněmovny PČR se zástupci TA ČR - informace zástupce KR,
Vzhledem k neúčasti Ing. Holla na jednání KR byly informace z jednání na TAČR
podány telefonicky. U informací vyplývá zejména:
1)

Zpráva pro PS PČR bude doručena do týdne cestou KaTA,

2)

Došlo ke krácení rozpočtu o 2 miliardy Kč na aplikovaný výzkum (0,8 miliardy pro
AV),

3)

KR bude doplněna o další členy.

10. Doplnění informací z KaTA
 Trestní řízení proti TAČR,
KR bere na vědomí. Žádáme o průběžné informování v této záležitosti.
 Výběrové řízení na kancelářské prostory pro KaTA,
KR bere na vědomí. Upozorňujeme na zaslání pracovní verze podkladu.
 Doplňující informace ke stanovisku ze 13. zasedání KR,
KR bere na vědomí.
11. Různé
 Všeobecné podmínky TAČR,
Členové KR diskutovali problematiku Všeobecných podmínek TAČR a rozbory
MU a VUT.
Členové KR se do příštího zasedání seznámí s materiály; bude diskutováno na
příštím zasedání KR.
 Účast na zasedání VR,
Členové KR zváží účast na zasedání VR dne 5. 4. 2013.
 Příští zasedání KR.
12. 4. 2013 v Praze, 24. 5. 2012 v Brně, 21. 6. 2013 v Praze
Zapsal: Zlámal
Verifikoval: Štěpánek
Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 12. 4. 2013
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