ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 159
Datum: 20. 6. 2013

Od–do: 12:00–18:20 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček (body 1 a 2), Kebo, Rottová, Knorr, Vilém (body 2 a 4),
Musílek (bod 3), Šulcová, Sedláková a Bubeníková (bod 3), Chudlarská (bod 5),
Slípek a Perglová (bod 8)
Omluveni: Komárek
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 158. zasedání přTA
Zápis ze 158. zasedání přTA ze dne 13. 6. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Přehled rozpočtu TA ČR
Předsednictvo se zabývalo stavem finančních prostředků v rozpočtu TA ČR.
KaTA byla požádána, aby do předloženého přehledu vyčíslila i náklady na
4. veřejnou soutěž programu ALFA.
O: KaTA
T: 25. 6. 2013
3. Schválení výsledků 2. veřejné soutěže programu OMEGA
KaTA předložila přTA ke schválení doporučení Rady programu k výsledkům
2. veřejné soutěže programu OMEGA vyplývajícím z jejího zasedání. Předložena
byla tabulka pořadí a návrhy na snížení výše podpory.
Předsednictvu byly také KaTA předloženy materiály obsahující možné duplicity
posuzovaných projektů.
Předsednictvo se nejprve zabývalo projekty, které nebyly RP doporučeny k podpoře
a zdůvodněním takového rozhodnutí RP, která přejala veškerá doporučení od EHK.
U projednávání návrhů projektů TD020029, TD020004, TD020157 se neúčastnila
Bízková z důvodu střetu zájmů.
U projednávání návrhů projektů TD020106, TD020117, TD020139 se neúčastnili
Janeček a Bunček z důvodu střetu zájmů.
Podrobnosti k rozhodnutím o jednotlivých projektech jsou uvedeny v zápisu
z jednání předsednictva k vyhodnocení výsledků druhé soutěže programu OMEGA.
Předsednictvo se dohodlo, že před případným uzavřením smlouvy musí žadatel
prokázat, že se u projektu nejedná o duplicitu s jinými již řešenými projekty.
Předsednictvo rozhodlo, že v případě, že jedním z výsledků projektu je výzkumná
zpráva, která však nemá dle svého charakteru utajovaný obsah, nebude tento
výsledek uznán a bude jednáno o snížení nákladů projektu. Dále přTA požaduje
před uzavřením smlouvy doložení skutečnosti, že pro uchazeče bude možné
dosáhnout výsledku certifikovaná metodika – existuje orgán, který bude výsledek
výzkumu certifikovat.
Žadatel musí prokázat, že je schopen při realizaci projektu výsledku dosáhnout.
Předsednictvo schválilo návrhy na snížení nákladů u projektů, které RP navrhla ke
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snížení, viz tabulka Snížení nákladů OMEGA 2, která je přílohou tohoto zápisu.
Kancelář byla pověřena, aby předložila pořadí projektů dle dohodnutých závěrů
přTA na 160. zasedání, na němž budou výsledky 2. veřejné soutěže programu
OMEGA schváleny.
O: KaTA
T: 25. 6. 2013
Jednání předsednictva v tomto bodu se v souladu s vnitřními předpisy TA ČR
zúčastnil člen kontrolní rady TA ČR prof. Musílek.
4. Schválení účetní závěrky TA ČR za rok 2012
KaTA předložila přTA ke schválení účetní závěrku TA ČR za rok 2012. Vzhledem ke
změně zákona o účetnictví musí přTA tuto závěrku schvalovat.
Předsednictvo schválilo účetní závěrku TA ČR za rok 2012.
Předsednictvo v rámci tohoto bodu diskutovalo i o předložení Zprávy o činnosti TA
ČR za rok 2013 na jednání RVVI a následně do vlády.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby oslovila GA ČR, zda by společně s TA ČR
požádala RVVI o posunutí termínu předkládání Zpráv o činnosti, a to na začátek
roku následujícího (krátká zpráva jako podklad pro odměny VR TA ČR a GA ČR by
zůstala zachována).
O: KaTA
T: 8. 7. 2013
5. Nominace do Rady programu CK pro VR
Předsednictvo se dohodlo na předání 2 nominací do Rady programu CK výzkumné
radě. Ostatní předložení kandidáti nemohou být nominováni z důvodu podjatosti.
KaTA zajistí předání podkladů VR.
O: KaTA
T: 27. 6. 2013
6. Výsledky hodnocení oponentů ze strany expertní skupiny
Janeček předložil přTA výsledky hodnocení oponentů ze strany expertní skupiny.
Předsednictvo rozhodlo o omezení počtu vedlejších oborů oponentů. Dále bylo
rozhodnuto, že KaTA vždy upozorní zpravodaje, že posudek zpracoval oponent,
který je negativně hodnocen.
Předsednictvo schvaluje vyloučení oponentů z databáze TA ČR.
KaTA předá výsledky hodnocení oponentů KR s doplněnými obory u vyřazených
oponentů.
O: KaTA
T: 3. 7. 2013
7. Nákup vybavení IT
Předsednictvo schvaluje realizaci nákupu
poptávkového řízení prostřednictvím e-tržiště.

vybavení

na

základě

výsledku

8. INKA – informace o výběrovém řízení
Perglová informovala o probíhající veřejné zakázce k projektu INKA – etapa I.a, kdy
ve dnech 17.–19. 6. 2013 zasedala soutěžní porota. Rozhodnutí soutěžní poroty
není v tuto chvíli známo, neboť je v notářské úschově a bude vydáno 22. 7. po
uplynutí nezbytných procesních lhůt dle zákona. Hodnoceny byly dva návrhy. Třetí
návrh nesplnil zadávací a zákonné podmínky, nebyl otevřen a tedy ani hodnocen.
Předsednictvo se dohodlo, že současný tým (Komárek, Perglová, Slípek, Klubal)
pokračuje v přípravách na fázi I.b, přičemž Klubal bude kapacitně uvolněn
z ostatních projektů.
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9. Odpověď na Doporučení a stanoviska KR z 23. zasedání
Předsednictvo schválilo odpověď na Doporučení a stanoviska KR z 23. zasedání.
10. Informace z TAFTIE Annual Conference & Board Meeting
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o účasti Komárka a Matolína na TAFTIE
Annual Conference 2013 a Board Meeting TAFTIE, které se konaly ve dnech
10.–11. 6. 2013 ve Vídni.
11. Pozvánka na PPP BRIDGE 2020 Awareness Day in the Czech Republic
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby vybrala svého zástupce na seminář
PPP BRIDGE 2020 Awareness Day in the Czech Republic, který se uskuteční dne
27. 6. 2013 a jejž pořádá Technologické centrum AV ČR.
O: KaTA
T: 21. 6. 2013
12. Informace z jednání
Bízková informovala přTA o schůzce na MF ohledně novely zákona
č. 130/2002 Sb., které se zúčastnila společně s dr. Klimanem z AK Zuska, Holec
& partneři dne 19. 6. 2013.
Na schůzce bylo domluveno, že dr. Kliman připraví úpravu znění finančních nástrojů
v zákoně 130/2002 Sb. tak, aby byla v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. Ze
schůzky vyplynulo, že TA ČR doporučí generálnímu zmocněnci pro finanční
nástroje v přípravě ESIF p. Hanzlíkovi vytvořit pracovní skupinu ve složení TA ČR,
MF a MPO a předložit základní materiál k tomuto tématu do vlády.
Bízková se dále zúčastnila jednání NOK k evropským fondům, které se uskutečnilo
dne 19. 6. 2013.
13. Různé
Předsednictvo diskutovalo o přípravě prezentace TA ČR na semináři v Bruselu, jež
se uskuteční dne 26. 6. 2013.
Bylo dohodnuto, že nejprve bude organizačně představena TA ČR, dále se bude
hovořit o systému vývoje a výzkumu v ČR a na konec budou představeny programy
TA ČR a výhled do budoucna.
Prezentace bude vytvořena obdobně jako ta, která byla využita při návštěvě
TEKES.

Předsednictvo se dohodlo, že další jednání s datem 27. 6. se uskuteční
v odpoledních hodinách (přesný čas bude upřesněn) a následující zasedání dne
4. 7. 2013 od 9:30 h.

Předsednictvo se domluvilo, že během letního období se bude podrobně zabývat
realizací programů OMEGA a BETA, popřípadě jejich spojení v novém programu.
O: přTA
KT: 16. 7. 2013
Další zasedání:

datum: 27. 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 159. zasedání předsednictva TA ČR
Program 159. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 159. zasedání přTA
Snížení nákladů OMEGA 2

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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