ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 139

Datum: 31. 1. 2013 v 11:30 hod.

Od – do: 11:30 – 13:00
16:00 – 17:30

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček (bod 2), Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Perglová (bod
2) Vilém (bod 2 a Různé)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 138. zasedání přTA
Předsednictvo diskutovalo připomínky k zápisu ze 138. zasedání a zabývalo se
převážně zněním bodu k programu CK – upřesnění hodnotícího procesu 2. veřejné
soutěže.
Rottová upraví zápis do finální podoby – zapracování připomínek a úprava formy
zápisu; a rozešle tuto verzi ke schválení přTA. Schválení zápisu ze 138. zasedání
bude uvedeno v následujícím zápisu.
O: KaTA
T: 1. 2. 2013
2. Rozhodnutí o vytvoření a řízení vnitřních projektů TA ČR
Předsednictvo projednávalo řízení vnitřních projektů a přidělení vedoucích
a projektového týmu k těmto projektům a jejich subprojektům.
Předsednictvo rozhodlo o vytvoření funkce vrchního sekretáře projektu (bude to jeden
z vedoucích subprojektů), který se stane hlavním komunikátorem pro garanta
projektu a o vytvoření funkce sekretáře subprojektu.
Perglová připraví upravenou verzi tabulky s uvedením jednotlivých funkcí
a odpovědných osob dle dohody mezi předsednictvem a předloží ji přTA ke
schválení.
O: KaTA
T: 5. 2. 2013
3. Delegace školského výboru-projekty pro prezentaci
Předsednictvo se dohodlo, že si projde všechny navrhované projekty (v návrhu
uvedeny vždy 3 projekty z každého programu – ALFA, BETA, CK a OMEGA).
Na 140. přTA budou definitivně vybrány 4 projekty – z každého programu 1.
O: přTA
T: 7. 2. 2013
4. Návrh odpovědi P. Skrodzkému z polského Ministerstva
Předsednictvo souhlasí s navrženým zněním odpovědi a pověřuje KaTA vypravením
dopisu P. Skrodzkému.
O: KaTA
T: 4. 2. 2013
5. Plán kontrol na rok 2013
Předsednictvo schválilo doplněný plán kontrol na rok 2013 předložený oddělením
auditu a kontroly.
6. CK vypořádání MPŘ - úpravy dle diskuse přTA
Předsednictvo projednalo vypořádání MPŘ k programu CK a v předloženém znění jej
schválilo.

7. Různé
Předsednictvo bylo informováno o žádosti adresované Janečkovi od České
společnosti průmyslové chemie, aby přednášel na ICCT konferenci – 1. International
Conference of Chemical Technology – ICCT 2013; o zkušenostech TA ČR
s převáděním výsledků výzkumu v chemii do praxe. Konference se uskuteční dne
8. 2. 2013 v Mikulově a Janeček potvrdil svou účast.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
Bízková krátce informovala o účasti Bunčeka na Kulatém stole k Národnímu
programu reforem a své účasti na Řídícím výboru MŠMT OP VVV – obě události se
uskutečnily dne 31. 1. 2013.
V TA ČR se také dne 31. 1. 2013 uskuteční jednání s platformami chemického
průmyslu, které je rozděleno na část prezentační a následnou diskusi se zástupci
platforem. Druhé části se zúčastní členové přTA a zástupci platforem.
Komárek podal krátkou informaci z jednání pracovní skupiny k novele zákona
130/2002 Sb., kde ve většině záležitostí panovala mezi zástupci PS shoda.
Komárek uvedl, že zástupci z MPO budou jednat o novele zákona o MSP
(č. 47/2002) s MF o způsobu zapojení ČMZRB, a to dne 11. 2.2013.
TA ČR příslušný návrh úpravy zákona 130/2002 Sb. navrhneme podle výsledků
tohoto jednání.
Další setkání PS se uskuteční koncem února 2013.
Knorr informoval přTA, že byl na TA ČR ze Sekretariátu RVVI předán materiál pro
přípravu návrhu rozpočtu TA ČR na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016
schválený na 279. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. ledna 2013.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
Vilém informoval přTA, že se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele internetových
služeb do nových prostor TA ČR. Výběrového řízení se zúčastnili GTS Czech s.r.o.,
a Český bezdrát s. r. o. Nabídka společnosti GTS obsahovala větší kapacitu (MB/s)
a nižší cenovou nabídku.
Předsednictvo rozhodlo o schválení nabídky společnosti GTS a pověřilo KaTA
realizací spolupráce s touto společností.
Vilém dále informoval o Kontrolní zprávě o hospodaření TA ČR za 9-12/2012, kdy KR
zaslala KaTA draft zprávy a na svém zasedání dne 8. 2. 2013 ji projedná.
Bízková připomněla členům přTA plánované jednání se zástupci KR ke směrnici o
opravných prostředcích, jež se uskuteční po jednání KR dne 8. 2. mezi 13 – 14 hod.
Další zasedání:

datum: 7. 2. 2013 ve 14:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 139. zasedání předsednictva TA ČR
Program 139. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 139. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková

