ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 156
Datum: 30. 5. 2013

Od–do: 13:00–16:15 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Komárek, Rottová, Knorr, Kraus (bod 3), Bubeníková
(body 5–7 a 15), Klubal (bod 9), Synek (bod 15), Kobert a Veselíková (bod 25)
Omluveni: Kebo
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 155. zasedání přTA
Zápis ze 155. zasedání přTA ze dne 23. 5. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
KaTA předložila přTA k rozhodnutí žádost příjemce projektu TA01021601
o prodloužení termínu dosažení výsledku typu patent do ukončení patentového
řízení. Příjemce ukončil řešení projektu v rámci programu ALFA, ale do databáze
RIV však nedodal výsledek typu patent. Při závěrečném hodnocení projektu
předložil přihlášku vynálezu, avšak patentové řízení nebylo dosud ukončeno.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schválilo žádost příjemce projektu TA01021601 a prodloužilo termín
dosažení výsledku typu patent o 2 roky pro potřebu uzavření patentového řízení.
3. Spolupráce TA ČR a Fraunhoferova institutu MOEZ – Fh MOEZ
Kraus předložil přTA k diskusi vybrané oblasti spolupráce TA ČR s Fraunhoferovým
institutem MOEZ.
Kraus uvedl, že byl rozeslán e-mail na společnosti Fraunhoferova institutu (FI) s tím,
že byli osloveni s žádostí o zprostředkování oponentů pro TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo na výši finanční odměny pro zahraniční hodnotitele tedy i
hodnotitele FI, a to na 350 eur za posudek.
Předsednictvo odsouhlasilo spolupráci v těchto prioritních oblastech:
• konzultace s FI o přípravě dokumentů/draftů TA ČR;
• v oblasti transferu technologií uspořádat výměnné pobyty/stáže
zaměstnanců TA ČR a zaměstnanců FI a zároveň by do FI byli posíláni
i vybraní zájemci o školení z center transferu technologií.
4. Nabídka firmy MÚZO na manažerský informační systém pro TA ČR
Předsednictvo souhlasí s nákupem manažerského informačního systému od firmy
MÚZO, který bude nadstavbou ekonomického informačního systému.
5. Jmenování předsedy Rady programu OMEGA
Předsednictvu byl předložen návrh KaTA na jmenování předsedy RP OMEGA. Ke
jmenování předsedy RP OMEGA se uskuteční hlasování per rollam. KaTA zajistí
toto hlasování.
O: KaTA
T: 31. 5. 2013
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6. Výše odměny pro oponenty a zpravodaje ve 2. veřejné soutěži programu CK
Předsednictvo v rámci 2. veřejné soutěže programu CK stanovilo výši odměn za
posudek pro hodnotitele a členy hodnoticích orgánů programu CK takto:
• oponent:
o český – 9 000,- Kč
o zahraniční – 350,- eur
• zpravodaj/člen EHK – 9 000,- Kč
• člen Rady programu – 4 500,- Kč
• pověřený hodnotitel:
o ekonomického zdraví uchazeče – 900,- Kč
o duplicit – 9 000,- Kč
Oponentům a zpravodajům se navyšuje částka z důvodu, že posuzování návrhů
projektů bude obtížnější vzhledem k tomu, že veřejná soutěž je jednostupňová
a veškerá dokumentace je v anglickém jazyce.
Výše odměny člena Rady programu byla odvozena na základě paušálu
poskytovaného na činnost v RP.
Odměna pro pověřené hodnotitele ekonomického zdraví uchazeče byla stanovena
na stejnou částku, jakou tito hodnotitelé obdrželi při hodnocení stejné problematiky
v rámci programu ALFA.
Pověření hodnotitelé duplicit mají tuto částku stanovenou s ohledem na složitost
úkolu a rozsah problematiky (budou muset porovnat obsah projektové přihlášky
s IS VaV, s dosud podpořenými projekty v 1. výzvě programu CK, s oborovým
a regionálním významem projektu, ale zejména s infrastrukturními projekty,
podpořenými v OP VaVpI).
KaTA připraví informaci o tom, jaký bude celkový objem financí vynaložených na
odměny výše uvedených hodnotitelů a jaký byl tento objem v 1. veřejné soutěži.
O: KaTA
T: 4. 6. 2013
7. Odstoupení člena RP ALFA
Předsednictvo bylo informováno o odstoupení p. Šperlinka z Rady programu ALFA.
KaTA předá informaci o jeho odstoupení VR, kterou zároveň požádá o navržení
několika kandidátů do RP. Tyto nominace a případné doplnění RP je vázáno na
vyhlášení 4. veřejné soutěže programu, ale také podmíněno tím, že se předpokládá
předložení velkého počtu projektových žádostí do 4. veřejné soutěže.
O: KaTA
T: 5. 6. 2013
8. Analýza hodnocení kvality oponentských posudků
Předsednictvo se seznámilo s analýzou hodnocení kvality oponentských posudků
v rámci 3. veřejné soutěže programu ALFA. Předsednictvo vyjádřilo pochvalu KaTA
za velmi dobré zpracování analýzy.
Tato analýza bude jedním z podkladů k jednání na Společném zasedání přTA,
VR a KR ve dnech 6.–7. 6. 2013, a to součástí bodu Hodnocení hodnotitelských
kapacit TA ČR.
9. Projekt INKA
KaTA v souvislosti s průběhem příprav soutěže o návrh k projektu „INKA –
Mapování inovačních kapacit 2014+ Etapa I.“ předložila přTA k rozhodnutí několik
dílčích záležitostí.
Předsednictvo rozhodlo, že:
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•
•
•
•

v případě, že zadavatel zruší soutěž o návrh v termínu delším než 10
před prvním dnem jednání poroty, náleží členovi poroty náhrada ve
10 % z předpokládané odměny;
v případě, že zadavatel zruší soutěž o návrh v termínu kratším než 10
před prvním dnem jednání poroty, náleží členovi poroty náhrada ve
25 % z předpokládané odměny;
nebude stanovena smluvní pokuta;
všem členům soutěžní poroty bude vyplacena odměna ve stejné výši.

dnů
výši
dnů
výši

Předsednictvo souhlasí s navrženým datem semináře dr. Severijnse, a to
17. 6. 2013 od 9:00 h v prostorách TA ČR. Téma semináře předá Bunček KaTA.
O: přTA
T: 4. 6. 2013
10. Vypořádání podnětů ze schůzky s řešiteli projektů v programu CK z ČVUT
Předsednictvo schválilo předložené vypořádání podnětů ze schůzky s řešiteli
projektů z řad ČVUT v programu CK ze dne 5. 2. 2013 a pověřilo KaTA, aby toto
vypořádání odeslala ČVUT (1) a zveřejnila jej na webových stránkách TA ČR (2).
KaTA se postará o plnění úkolů vyplývajících z vypořádání podnětů (3).
O1: KaTA
T: 5. 6. 2013
O2: KaTA
T: 5. 6. 2013
O3: KaTA
KT: 10. 6. 2013
11. Nákup vozu pro TA ČR
Předsednictvo schválilo nákup hybridního vozu pro potřeby TA ČR.
12. Patenty a PCT
Komárek uvedl, že TA ČR by měla od příjemců podpory vyžadovat kvalitní
patentové rešerše nikoliv patent, a v případě, že TA ČR bude chtít podporovat
exkluzivní výzkum, bude třeba využívat PCT (Patent Cooperation Treaty).
TA ČR se nyní musí soustředit na vyřešení dalšího postupu v této věci.
Komárek uvedl, že problematiku týkající se patentů projedná s ředitelem ÚPV
a zároveň zašle přTA své poznámky týkající se PCT.
O: přTA
KT: 21. 6. 2013
Předsednictvo diskutovalo o tom, že v případě programu Centra kompetence by
TA ČR patentové rešerše zřejmě nepožadovala. Otázkou však zůstává, zda je
využít ve 4. veřejné soutěži programu ALFA a také v programu EPSILON.
Předsednictvo pověřilo Koberta, aby zjistil, zda lhůty pro vyhotovení rešeršní zprávy
jsou dány zákonem, anebo jsou stanoveny dle zvykového práva (2).
O: KaTA
T: 17. 6. 2013
Rozhodnutí v této věci předsednictvo odložilo na některé z dalších zasedání.
13. Termíny představení TA ČR v Bruselu
Pro představení TA ČR v Bruselu byl stanoven termín 26. 6. 2013 a zúčastní se
Bízková, Janeček, Bunček a zástupci KaTA.
14. Informace o zajištění ubytování v Praze pro členy předsednictva
Předsednictvo vzalo na vědomí informace poskytnuté KaTA o možnosti zajistit
ubytování v Praze pro členy přTA.
15. Informace o stavu veřejné soutěže na Nájem kancelářských prostor pro KaTA
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o stavu veřejné soutěže na Nájem
kancelářských prostor pro KaTA. Výběrová komise předá svá doporučení
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k rozhodnutí přTA.
16. Informace o činnosti koordinační skupiny na úrovni MŠMT k politikám EU
Janeček podal krátkou informaci z jednání Rady pro konkurenceschopnost a bude
předávat přTA jen důležité informace související s TA ČR.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
17. Informace o Ceně TA ČR
Předsednictvo odložilo projednání této informace na některé z dalších zasedání.
18. Informace o průběhu 2. veřejné soutěže programu CK
Bubeníková uvedla, že v rámci 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence
bylo doručeno do sídla TA ČR celkem 82 návrhů projektů. V současnosti probíhá
formální kontrola projektů a z toho byly prozatím u 8 projektů zjištěny nedostatky u
samotného návrhu projektu a u 30 se budou dožádávat přílohy.
19. Produkt Google Apps – verze „for Business“
Předsednictvo vzalo předloženou informaci na vědomí a souhlasí s implementací
elektronické pošty a systému ukládání dokumentů technologií Google Apps.
20. Informace o 13. zasedání Monitorovacího výboru OP PI
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci z 13. zasedání Monitorovacího výboru
OP PI.
21. Informace z jednání
Kebo podá na příštím zasedání informace z jednání, kterých se zúčastnil.
22. Informace z ÚOHS o povinnosti změny CK podle nového Rámce
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci od ÚOHS týkající se povinnosti změny CK
podle nového Rámce s tím, že není zapotřebí podnikat v současnosti žádné kroky.
23. Informace ke kontrole způsobu přiřazování oponentů k projektům TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí písemnou informaci od KaTA týkající se kontroly
způsobu přiřazování oponentů k projektům TA ČR.
Bunček požádal, aby se ve chvíli, kdy zaměstnanec KaTA provede změnu
v přiřazení projektu k hodnocení, byla tato změna zaznamenána, a to buď v rámci
IS, nebo popřípadě využít k tomuto účelu Excelovskou tabulku. KaTA zajistí, aby
byly o těchto změnách vedeny záznamy.
O: KaTA
KT: 28. 6. 2013
24. Informační dopis MMR – Naplňování principu partnerství při přípravě
programovacího období 2014–2020
Předsednictvo vzalo na vědomí informační dopis MMR, jež shrnuje dosavadní vývoj
naplňování principu partnerství při přípravě programovacího období 2014–2020.
25. Novela zákona 130/2002 Sb., v souvislosti se zákonem o státních úřednících
Předsednictvo rozhodlo o uplatnění zásadní připomínky ke změně zákona
o státních úřednících. Předsednictvo pověřilo právníky KaTA připravit k uplatnění
zásadní připomínku TA ČR, a to že TA ČR nesouhlasí se změněnou právního
postavení TA ČR z organizační složky státu na správní úřad (1).
Předsednictvo pověřilo právníky, aby konzultovali s p. Slípkem, který je expertem na
správní právo, co tato změna pro TA ČR znamená (2).
O1: KaTA
T: 30. 5. 2013
O2: KaTA
KT: 5. 6. 2013
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26. Informace o průběhu a výsledcích kontrol
Tato informace bude projednána na některém z dalších zasedání přTA.
27. Různé
Janeček uvedl, že byl osloven MF, které vyjádřilo zájem společně s TA ČR
propagovat správná čísla/data, jež jsou vynakládána na VaV v ČR a dále vyjádřilo
zájem na tom, aby výsledky výzkumu přinášely finanční prostředky pro stát.
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o tom, že R. Kříž zpracovává analýzu
50 prvních a nejlepších firem v ČR dle oborů z poskytnutých dat od ČSÚ.
Komárek uvedl, že na PS MPO–TA ČR bylo dohodnuto, že MPO umožní
TA ČR přístup do své databáze projektů kvůli porovnávání duplicit mezi projekty
TA ČR a MPO.
Předsednictvo bylo informováno o podpisu Dohody o spolupráci mezi TA ČR
a CzechInvestem.
Další zasedání:

datum: 7. 6. 2013 v 10:00 h
místo: EA Business Hotel, Romana Havelky 13, 586 01 Jihlava

Přílohy:

Prezenční listina ze 156. zasedání předsednictva TA ČR
Program 156. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 156. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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