ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 157
Datum: 7. 6. 2013

Od–do: 10:00–12:20 h

Místo: EA Business Hotel, Romana Havelky 13, 586 01 Jihlava
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Rottová, Knorr, Perglová, Novotná, Slavíková,
Mařík a Seguin (bod Různé)
Omluveni: Komárek
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 157. zasedání přTA
Zápis ze 157. zasedání přTA ze dne 30. 5. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA02010099 a TA03010138
Příjemce podal žádost o změnu termínu podávání průběžných a závěrečných zpráv.
KaTA doporučuje žádost o změnu odmítnout.
Předsednictvo odmítlo žádost příjemce o změnu termínů podávání průběžných
a závěrečných zpráv projektů TA02010099 a TA03010138.
TA01020219
Příjemce podal žádost o přesun investičních prostředků na neinvestiční prostředky.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo žádost o změnu projektu schválilo TA01020219.
TA01011328
Příjemce projektu podal 7. 5. 2103 s odkazem na proběhlé oponentní řízení žádost
o posunutí termínu dosažení a realizace výsledku.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo TA ČR schvaluje změnu termínu dosažení a realizace výsledku
o jeden rok v rámci řešení projektu TA01011328.
TA03030278
Příjemce žádá o změnu výpočtu režijních nákladů na max. 20 % z důvodu
administrativní chyby v podané přihlášce. Změna nemá vliv na výši nákladů
účastníků projektu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schválilo žádost o změnu projektu TA03030278.
TA02010896,
TA02011272,
TA02011394,
TA01010737,
TA01011138,
TA02010417,
TA02020944,
TA02030806,
TA02031239,
TA02031411,
TA01011423
Předsednictvo vzalo na vědomí výsledky oponentních řízení uvedených projektů.
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TA01020534
Příjemce požádal o přidání šesti nových výsledků typu G – funkční vzorek.
Zpravodaj i Rada programu schválení změny doporučili a stejného názoru je i KaTA.
Předsednictvo schválilo žádost o přidání nových výsledků projektu TA01020534.
3. Hlasování per rollam ke jmenování předsedy Rady programu OMEGA
Předsednictvo schválilo výsledky hlasování per rollam týkající se jmenování
předsedy RP OMEGA, jímž byla jmenována Mgr. Jana Majerová.
Zápis o usnesení k hlasování předsednictva per rollam je přílohou tohoto zápisu.
4. Účast TA ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
Předsednictvo se dohodlo na tom, že TA ČR se bude prezentovat na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 7.–11. 10. 2013. Konkrétně se prezentace
vztahuje na stánek TA ČR a stálou účast min. 2 zástupců KaTA na stánku. Dále se
týká účasti s vystoupením na semináři k financování výzkumu a popřípadě účasti na
dalších doprovodných akcích. KaTA zajistí vše potřebné a v případě stánku se
postará, aby byl na dobrém místě.
O: KaTA
KT: 27. 8. 2013
5. Stanovení nového termínu vyhlášení výsledků 2. VS programu OMEGA
Předsednictvo rozhodlo, že vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže programu
OMEGA bude zveřejněno do konce června t. r.
Informaci na webové stránky připraví KaTA.
O: KaTA
T: 10. 6. 2013
6. Výše odměn pro hodnotitele ve 2. veřejné soutěži programu CK
Předsednictvo potvrzuje rozhodnutí z minulého jednání k výši odměn hodnotitelů
2. veřejné soutěže programu OMEGA s výjimkou odměny pro člena RP, která byla
stanovena na 6 000,- Kč za posudek.
7. Schválení mimořádné výzkumné potřeby MŽP
Předsednictvo rozhodlo o zrušení původní výzkumné potřeby TB020MZP044
a schválilo mimořádnou výzkumnou potřebu MŽP „Ekonomické vyhodnocení
mobility s cílem minimalizace rizikových emisí“.
KaTA se ukládá, aby při poptávkovém řízení postupovala podle schválené směrnice
SME-16.
Předsednictvo pověřila KaTA, aby zadala vytvoření doporučení k řešení v programu
BETA s cílem nalézt efektivní cestu pro uspokojení potřeb resortů státní správy.
O: KaTA
KT: 30. 7. 2013
8. Informace o Ceně TA ČR
Předsednictvo se dohodlo na realizaci předávání ocenění nazvaného „Ceny
TA ČR“.
K přípravě organizace předávání ocenění bude ustavena pracovní skupina, které se
zúčastní vždy 2 členové za přTA, VR a KR. Za přTA se zúčastní Bízková a Janeček,
za VR prof. Syková a prof. Zuna (sdělil prof. Mařík). KR byla požádána o sdělení
svých zástupců. Cílem je, aby předávání ocenění obsahovalo také prvky, které
budou podporovat komunikaci mezi výzkumnými organizacemi a soukromým
sektorem. Organizace předávání cen musí být důstojná a současně musí
reprezentovat nekonzervativní a dynamickou aktivitu agentury.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila návrhy nejlepších projektů, které mají
ukončeno řešení, nebo ukončí řešení v tomto roce a jejich kvalitní výsledek je
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zřejmý. Navrhuje se vyhlásit 3 ceny, bez pořadí, které budou pokrývat různé obory
VaVaI.
O: KaTA
KT: 31. 7. 2013
9. Informace z jednání
Kebo podal psanou informaci o své účasti na Slavnostním otevření Institutu
environmentálních technologií (IET) v Ostravě dne 21. 5. a o Kulatém stole Svazu
průmyslu a dopravy, jenž se uskutečnil dne 23. 5.
Kebo informoval o misi v Japonsku ke spolupráci v oblasti kosmických
a průmyslových technologií, jíž se zúčastnil společně se zástupci MZV, MD
a Aliance vesmírného průmyslu v termínu 27.– 31. 5. 2013.
Důležitou informací bylo, že NEDO má stále zájem na podpisu Memoranda
o spolupráci s TA ČR. Nutnou podmínkou je ovšem efektivní nástroj podpory na
straně TA ČR, tedy program DELTA. V rámci pracovní skupiny pro mezinárodní
spolupráci (13. 6.) budou všechny závěry z jednání diskutovány a bude nadále
pokračovat příprava MoU s NEDO, ale také s KIAT.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
10. Informace o průběhu a výsledcích kontrol
Předsednictvo diskutovalo o předložené informaci Oddělení auditu a kontroly
o průběhu a výsledcích kontrol a pověřilo KaTA, aby co nejdříve připravila metodiku
pro provádění kontrol a výstupů z kontrol.
O: KaTA
KT: 30. 6. 2013
Předsednictvo souhlasilo s tím, že současné organizační začlenění Oddělení auditu
a kontroly není vhodné, a tudíž bude třeba je rozdělit na dvě samostatné jednotky
– audit a Oddělení kontroly s tím, že audit bude spadat pod předsedkyni TA ČR,
oddělení kontroly pod KaTA.
11. Informace z jednání RVVI ze dne 31. 5. 2013
Bízková informovala přTA o závěrech z jednání na RVVI, kterého se zúčastnila dne
31. 5. 2013. Důležitým pro TA ČR bylo projednávání rozpočtu na VaVaI na rok
2014, s výhledem na roky 2015–2016, novela z. č. 130/2002 Sb. a návrh na
prodloužení mandátu tří členů předsednictva TA ČR na druhé funkční období.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
12. Konference „Výzkum lidského mozku – velké téma pro 21. století“
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby určila zástupce, který se zúčastní konference
Výzkum lidského mozku – velké téma pro 21. století, jež se uskuteční dne
18. 6. 2013.
O: KaTA
T: 10. 6. 2013
13. Workshop “Innovative Technology Cooperation between Taiwan and Czech
Industries”
Předsednictvo pověřilo Bunčeka, aby se zúčastnil workshopu „Innovative
Technology Cooperation between Taiwan and Czech Industries“ dne 24. 6. 2013.
Matolín připraví podklady pro vystoupení Bunčeka na workshopu.
O: KaTA
T: 20. 6. 2013
14. Různé
Kebo informoval o pozvánce na konferenci s názvem „Podpora obchodu, investic
a posílení česko–vietnamské spolupráce", který se koná dne 20. 6. 2013.
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Předsednictvo pověřilo Matolína účastí na této konferenci.
Janeček uvedl, že dne 18. 6. 2013 se uskuteční pracovní skupina TAFTIE BIEE
v Haagu, jíž se nemůže zúčastnit, a proto požádal KaTA, aby v zájmu kontinuity
vyslala zástupce. Jednání se zúčastní P. Slavíková.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby uspořádala schůzku zástupců MŠMT
k vypořádání jejich připomínek k programu DELTA, a to nejlépe na 12. 6. 2013 (1).
Za přTA se jednání zúčastní Komárek a Kebo.
O1: KaTA
T: 7. 6. 2013
Na závěr jednání přTA se dostavil předseda VR p. Mařík a tajemnice VR pí Seguin
a sdělili přTA rozhodnutí VR z 28. zasedání:
• v rámci mezinárodní spolupráce byla projednána účast na prezentaci TA ČR
v Bruselu, jež se uskuteční dne 26. 6. a za VR se jej zúčastní prof. Hajič
a jako náhradník prof. Juchelková;
o dále VR doporučuje jednat s MŠMT v souvislosti s programem
DELTA a rozšiřovat dále mezinárodní vztahy i v rámci EU;
• k programu CK – zkušenosti z programu ALFA 3. veřejná soutěž (VS) by se
měly promítnout do 2. VS programu CK a také do připravované 4. VS
programu ALFA;
• VR požaduje, aby byla pravidelně informována o vyhodnocování 2. VS CK;
• k programu ALFA 4. VS – VR doporučuje úpravu programu ALFA ke
schválení předsednictvu se zohledněním:
o poslední 2 roky fungování programu (2018 a 2019) budou sloužit jen
pro evaluaci a posouzení (musí být ve znění programu explicitně
uvedeno);
o veřejnou soutěž směrovat tak, aby od ledna 2014 byla vyplácena
podpora;
o v materiálu musí být uvedeno nejen, že je program orientován na
NPOV, ale bude podporovat oživení ekonomiky;
o veřejná soutěž by měla být orientována jak na NPOV, tak i na oblasti,
které nebyly v předchozích výzvách pokryty;
• program ALFA – nominace na doplnění Rady programu:
o doporučeni 2. kandidáti na doplnění členů RP ALFA;
• další jednání VR se uskuteční dne 3. 7. 2013 v sídle TA ČR.
Předseda VR uvedl, že obdržel dopis týkající se neuznání výsledku projektu, který
předá k řešení přTA. K tomu uvedl, že je třeba připravit mechanismus, aby
poškozený věděl, na koho se má v jakých případech obrátit.
KaTA zveřejní na webových stránkách, na koho se v obdobné situaci lze obrátit (3).
O3: KaTA
T: 24. 6. 2013
Předsednictvo vzalo informace na vědomí a souhlasí s doporučeními VR k 4. VS
programu ALFA, které budou zapracovány (4).
O4: KaTA
T: 10. 6. 2013
Další zasedání:

datum: 13. 6. 2013 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
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Přílohy:

Prezenční listina ze 157. zasedání předsednictva TA ČR
Program 157. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 157. zasedání přTA
Zápis o usnesení k hlasování předsednictva per rollam ze dne 7. 6. 2013

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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