ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 162
Datum: 11. 7. 2013

Od–do: 13:00–18:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Knorr, Kořínková
K jednotlivým bodům přizváni: Pilátová, Kohoutová, Veselíková, Kobert, Kraus, Matolín
Omluveni: Rottová
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 161. zasedání přTA
Zápis ze 161. zasedání přTA ze dne 4. 7. 2013 byl schválen s úpravami dle
připomínek přTA. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu jsou plněny, nebo je jejich plnění
zadáno.
2. Změny v projektech – doporučení a další informace Oddělení realizace projektů
Předsednictvo u předložených materiálů rozhodlo takto:
Předsednictvo bere na vědomí informaci o termínech zasedání řídících výborů
realizovaných projektů v programu CK.
TA01010860
Příjemce podal žádost o změnu řešitele z důvodu plánovaného ukončení
pracovního poměru stávajícího řešitele.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu řešitele projektu TA01010860.
TA03010060
Příjemce podal žádost o změnu řešitele z důvodu úmrtí hlavního řešitele projektu.
Nový řešitel je plně způsobilý původního řešitele plně nahradit bez toho, aby bylo
jakkoliv ohroženo řešení projektu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu hlavního řešitele projektu TA03010060.
TA01020865
Příjemce požádal o změnu typu výsledku z „N – certifikovaná metodika“ na
„Z – poloprovoz, ověřená technologie“. Z věcné stránky se nic na charakteru tohoto
výsledku nezmění a jedná se o formální úpravu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu typu výsledku s tím, že certifikovaná
metodika zůstane výsledkem projektu také, ale jako výsledek typu X (výzkumná
zpráva), tj. celkově bude o 1 výsledek více.
TA02010309
Příjemce zaslal žádost o přesun mezi jednotlivými nákladovými položkami nad 20 %
na léta 2013–2015. Jedná se o přesun z kategorie další provozní, režie a služby do
kategorie osobní.
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KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo souhlasí s přesunem mezi jednotlivými nákladovými položkami nad
20 % projektu TA02010309.
TA02010417
Příjemce zaslal žádost o posun dílčích cílů a výsledků projektu. Doporučení podat
tuto žádost vzešlo z oponentního řízení. Posun termínů nebude mít vliv na CUN.
Žádost je odůvodněna novou přísnější právní úpravou, která nebyla při podávání
návrhu projektu uvažována.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo souhlasí s požadovanou změnou projektu TA02010417.
TA02031414
Příjemce žádá o posunutí termínu dosažení výsledků V001, V002, V003. Všechny
tyto výsledky měli být dosaženy v 12/2012, příjemce žádá o prodloužení tohoto
termínu do 12/2013, tedy na konec řešení projektu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo souhlasí s žádostí o posunutí termínu dosažení výsledků projektu
TA02031414.
TA03010561
Příjemce podal žádost o uskutečnění přeměny dalšího účastníka projektu, obchodní
společnosti INVEA-TECH, a. s. Přeměna bude uskutečněna fúzí sloučením
společnosti INVEA-TECH, a. s., a společnosti AdvaICT, a. s., a to tak, že dojde
k zániku společnosti AdvaICT, a. s.
Předsednictvo bere na vědomí změnu u účastníka projektu (fúze společností).
TB0100MV037
Příjemce podal žádost o změnu termínu dokončení dílčího cíle v rámci etapy
projektu. Tato změna nemá vliv na obsah, cíle, výsledky ani jejich uplatnění na trhu.
Předsednictvo bere na vědomí změnu termínu dokončení dílčího cíle v rámci etapy
projektu TB0100MV037.
TA03011098
Příjemce podal žádost o rozšíření řešené problematiky projektu. Důvodem je
získání konkurenční výhody v případě zakázkového řízení.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje rozšíření věcné náplně projektu TA03011098.
Výsledky oponentních řízení
Předsednictvo vzalo na vědomí výsledky oponentních řízení projektů
TB0100MV037, TB01CUZK004, TB010MZV042, TB01SUJB072, TB01CUZK005.
Předsednictvo ukládá KaTA vždy pečlivě formulovat návrh usnesení přTA pro
potřeby rozhodování přTA (shodně ve formuláři a v přehledové tabulce – Excel).
Do informace v předkládacím formuláři vypisovat i to, že změna vyplývá
z oponentního řízení.
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3. Stanoviska a doporučení KR z 24. zasedání
Předsednictvo schvaluje znění odpovědi na Doporučení a stanoviska KR z jejího 24.
zasedání. Dopis bude zaslán předsedovi KR.
O: KaTA
T: 15. 7. 2013
4. BETA – nominace do Rady programu
Předsednictvo vzalo předloženou informaci KaTA na vědomí a ukládá KaTA předat
VR k hlasování per rollam nominaci doc. MUDr. Libuše Čeledové, Ph.D.,
do RP BETA za MPSV.
O: KaTA
T: 16. 7. 2013
5. BETA – Dokumentace návrhu řešení k výzkumnému projektu č. TB930MPO001
(GEM)
Předsednictvo schvaluje projekt „Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR
a zachycení posledních jejich změn v posledním období a porovnání
v mezinárodním kontextu metodou GEM“ vyjádřený v dokumentaci pro návrh řešení
vycházející z mimořádné výzkumné potřeby TB930MPO001 a ukládá KaTA zahájit
navrhované zadávací řízení (1).
Předsednictvo ukládá přesně specifikovat plnění výzkumné potřeby na úroveň
jednotlivých činností výzkumu v rámci jednání se zájemcem (2).
Předsednictvo dále ukládá KaTA využít při zpracování zadávacích dokumentací
v programu BETA návrhu řešení projektu č. TB930MPO001 (3).
O1: KaTA
T: 16. 7. 2013
O2: KaTA
KT: 10. 8. 2013
O3: KaTA
T: 16. 7. 2013
6. BETA – výzkumná potřeba TA ČR TB03TACR001 Efektivní vyhledávání
potenciálních duplicit v návrzích projektů
Předsednictvo schvaluje předloženou výzkumnou potřebu a navrhuje její zařazení
do programu BETA v rámci 3. identifikace výzkumných potřeb.
Předsednictvo ukládá KaTA nalezení 3 vhodných nezávislých expertů, kteří by
výzkumnou potřebu hodnotili.
O: KaTA
T: 19. 7. 2013
Předsednictvo dále ukládá KaTA postupovat v souladu s platnou směrnicí
SME-15 Směrnice pro vyhodnocení a vyhlášení výzkumných potřeb.
7. Vnitřní předpisy TA ČR:
Předsednictvo schválilo SME-01 Směrnici pro řízení vnitřních předpisů,
SME-03 Směrnici stanovující pravidla pro oponentní řízení a SME-20 Směrnici pro
odborný rozvoj zaměstnanců
Předsednictvo rozhodlo, že část 7 každé směrnice TA ČR bude uvádět konkrétní
čísla odstavců, v nichž došlo ke změnám a zároveň bude uvedena zodpovědná
osoba, která změny zpracovávala.
8. Materiály z 29. zasedání VR TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí materiály z 29. jednání VR týkající se analytické
činnosti TA ČR, dlouhodobé strategie TA ČR a konceptu podpory aplikovaného
zdravotnického výzkumu (AZV).
KaTA ukládá řídit se doporučením VR k časovému harmonogramu Výroční zprávy
TA ČR (1) a připravit zadání zakázky na analýzu podpory, kterou poskytuje MZ,
GA ČR a TA ČR na zdravotnický výzkum, včetně zkušeností ze zahraničí zejména
s ohledem na financování klinických zkoušek a jejich reálných nákladů (2).
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O1: KaTA
O2: KaTA+ přTA

KT: 31. 7. 2013
T: 19. 7. 2013

9. Spolupráce s FFG – témata pro jednání ve Vídni, listopad 2013
Předsednictvo se zabývalo přípravou na konferenci ve Vídni s názvem Strategy
Technology Policy, která se uskuteční v listopadu 2013. Na této konferenci bude
příležitost k diskusi se zástupci FFG.
Bízková navrhla použít rovněž témata, o která se TA ČR zajímala při návštěvě
finské TEKES. Janeček doplnil, že by bylo dobré navázat na první návštěvu TA ČR
v FFG před 3 lety (viz cestovní zpráva) a neopakovat tehdejší otázky a ptát se na
nová témata.
KaTA připraví podklad ke schůzce dle uvedených návrhů.
O: KaTA
T: 31. 8. 2013
10. Spolupráce s Fraunhoferovým institutem MOEZ
Předsednictvo diskutovalo o spolupráci s Fraunhoferovým institutem v Lipsku
(Fh MOEZ).
Oblast 1 – využití sítě kontaktů Fh MOEZ při hledání vhodných hodnotitelů
Předsednictvo schvaluje proplacení částky 350 eur za službu vyhledávání oponentů
pro program CK.
Oblast 2 – expertní posouzení již navržených programů podpory vztahujících se
k transferu technologií a proof of concept
Předsednictvo doporučuje zadat Fh MOEZ posouzení (peer review) věcné části
zadávací dokumentace PP1 programu GAMA, proof-of-concept. Pokud na tuto
nabídku přistoupí vytipovaní odborníci (Basedow, Preissler), bude jim odeslán
program GAMA v anglickém jazyce. Po vytvoření zadávací dokumentace bude
věcná část přeložena do angličtiny a rovněž odeslána. Předsednictvo souhlasí
s horním limitem ceny 600 eur/den. Rozsah (počet dní) bude ještě domluven.
U oblastí 3 – ex-ante and ex-post evaluation of programs carried on by TA ČR;
4 – Professionalizing of employees TA CR – Exchange Trainee Program,
5 – Professionalizing
Transfer
Centres
through
education
program
a 6 – Optimizing Czech R&D&I System: Expertise předsednictvo konstatovalo, že
jsou zajímavými možnostmi spolupráce v budoucnosti.
O oblasti 5 – Optimizing Czech R&D&I System: Expertise budou informovány
Centra transferu technologií (CTT) při „roadshow“ k programu GAMA.
Oblast 7 – Proposal of an effective governance model (especially) for the public
research institutions outside Academy of Sciences of the Czech Republic není
pouze v rozhodovací pravomoci TA ČR.
Kraus uvedl, že materiál s vytipovanými oblastmi spolupráce byl 11. 7. 2013
předložen také pracovní skupině pro mezinárodní spolupráci TA ČR.
Kraus dále informoval, že Carsten Stuhldreher ze Saského ministerstva pro vědu
a umění, člen Referátu 42 „Technologická politika a podpora“, by přijal pozvání
TA ČR v termínu podzim/zima 2013/2014 k tématu státní podpory transferu
technologií, respektive nového přístupu k problematice, k němuž se přechází
v Sasku. Předsednictvo v tuto chvíli nepočítá s větším seminářem, ale spíše
s diskusí v užším kruhu účastníků. Nabízena je i alternativně návštěva TA ČR
v Drážďanech, v září 2013.
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K AccelerApp, nástroji pro podporu komercializace výsledků VaV, který vyvinul
Fh MOEZ pro polské NCBR, bere přTA podkladové informace na vědomí, stejně tak
sdělení, že podklady byly předány k posouzení možnosti spolupráce agentuře
CzechInvest (na jednání 9. 7. 2013).
Předsednictvo ukládá KaTA informovat Fh MOEZ o schválených krocích další
spolupráce (1) a pokračovat v přípravě setkání s C. Stuhldreherem (2).
O1: KaTA
T: 16. 7. 2013
O2: KaTA
KT: 31. 7. 2013
11. Dopis Ing. Slezáka, CSc., k projektu TA03020175 – Prověření oponenta
Předsednictvo schválilo návrh reakce na dopis Ing. Slezáka předložený Janečkem.
12. Zpráva ze služební cesty v Bruselu 26. 6.
Předsednictvo bere na vědomí zprávu ze služební cesty v Bruselu uskutečněné dne
26. 6. 2013.
13. Informace o přípravě semináře ve spolupráci s ÚOHS: State Aid in the domain
of R&D&I
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci k semináři State Aid in the domain
of R&D&I připravovaného ve spolupráci s ÚOHS, který se uskuteční dne 18. 7. 2013
v prostorách ČVUT.
14. Zápis z jednání o kontrolách s Primecell, a.s.
Předsednictvo bere na vědomí zápis z jednání o výsledcích z jednání se zástupci
firmy Primecell, a. s.
15. Různé
Předsedkyně informovala o schůzce s ředitelem Markem (Sekretariát RVVI)
k euronovele zákona č. 130/2002 Sb., kdy se dotázala, zda má TA ČR vyvíjet v této
záležitosti nějakou aktivitu. Pan Marek informoval, že jedná se zástupci MPO,
MŠMT a MF a dle závěrů těchto jednání bude znění upraveno. Pokud bude
potřebovat od TA ČR další součinnost, bude TA ČR kontaktovat.
Předsedkyně dále uvedla, že by TA ČR měla od MPO obdržet dopis o roli TA ČR
v OP PIK.
Jednání se zástupci GA ČR
Předsednictvo se zástupci GA ČR projednalo projekt TA ČR do OP VaVpI MŠMT
– Hodnocení účelové podpory VaV a kancelářské prostory v Hadovka Office Park.

Bunček informoval o návrhu výzkumné potřeby MŽP pro účely PCP/SBIR. Bízková
upozornila, že stejný cíl je částečně řešen v rámci schváleného projektu
č. TE01020020 programu CK.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby dojednala naplnění výzkumné potřeby MŽP
v rámci řešení projektu CK a o výsledku MŽP informovala (1). Dále KaTA zahájí
jednání o naplnění výzkumné potřeby SÚJB (2).
O1: KaTA
T: 31. 7. 2013
O2: KaTA
T: 31. 7. 2013
Bunček informoval o jednání s MŠMT dne 3. 7. 2013 na témata vypořádání MPŘ
k programu DELTA, dohodě o informačním systému, projektu do výzvy 5.3
OP VaVpI a řešení potenciálních duplicit v programu NPU I.
Z jednání vyplynuly následující úkoly, a to kontaktovat MŠMT:
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•
•

pokud do 14 dnů MŠMT nevyzve TA ČR k jednání o podpoře mezinárodní
spolupráce v oblasti VaV a k jednání o Joint Programming (3),
pokud se do 14 dnů MŠMT neozve k řešení rizika duplicit v programu MŠMT
NPU I s projekty TA ČR; s odvoláním na jednání 3. 7. 2013, respektive
odeslat dopis na MŠMT z důvodu šetření duplicit v 2. veřejné soutěži
programu CK (4).
O3: KaTA
T: 26. 7. 2013
O4: KaTA
T: 26. 7. 2013

Předsednictvo pověřilo Bunčeka dále vést jednání s MŠMT ve zmíněných oblastech
diskutovaných na jednání.
Předsednictvo se dohodlo, že v případě neschválení programu DELTA budou
finanční prostředky zapojeny do 4. veřejné soutěže programu ALFA.

Matolín informoval, že CI schválil služební cestu doc. Krechla do Vietnamu, která se
uskuteční v srpnu 2013.
Předsednictvo bere informaci na vědomí a rozhodne, kdo se k cestě připojí jako
zástupce TA ČR (5).
O5: přTA
T: 19. 7. 2013

Janeček informoval o aktuální situaci s přidělováním pověřených odborníků
k hodnocení duplicit u projektů v programu CK.
MŠMT bude požádáno o spolupráci při hledání duplicit s projekty podpořenými
v rámci OP VaVpI a NPU (6).
O6: KaTA+přTA
T: 17. 7. 2013

Bunček informoval, že byl vytvořen e-mail spoluprace@tacr.cz, který by měl být
napříště používán jako doplňující kontaktní e-mail při nominaci zástupců TA ČR do
různých pracovních skupin jiných institucí.
V OP VaVpI je ze strany MŠMT snaha, aby centra jako smluvní výzkum deklarovala
pouze skutečný smluvní výzkum. Důsledkem může být zhoršení problémů
některých center s naplněním předpokládaných finančních ukazatelů.
Bízková upozornila na potřebu oživení komunikace s MPO o přípravě programu
EPSILON.
Předsednictvo v návaznosti na upozornění ukládá KaTA zpracovat zápis z interního
jednání, které proběhlo 10. 7. (7), a zpracovat také vypořádání námětů MPO
k předchozímu podkladu TA ČR a zaslat je autorovi připomínek na MPO (8).
O7: KaTA
T: 12. 7. 2013
O8: KaTA
T: 31. 7. 2013
Kebo informoval o aktualitách v zahraniční spolupráci TA ČR, schůzka pracovní
skupiny se uskutečnila dne 10. 7.
Předsednictvo vzalo předložené informace na vědomí.
Bízková informovala o jednání na ÚOCHB AV ČR. Zájem o spolupráci je zejména
v oblasti mezinárodní spolupráce (program IMI – spolupráce v oblasti biotechnologií,
lékařského výzkumu a farmakologie). Zástupce asociace farmaceutických firem
žádá TA ČR o spolupráci v oblasti popularizace zapojení českých firem do projektů
6

podporovaných IMI. V tomto smyslu KaTA bude informovat o možnostech IMI
řešitele projektů z programů TA ČR (9).
O9: KaTA
T: 15. 8. 2013
Většina schůzek k vnitřním projektům TA ČR se členy Výzkumné rady se uskuteční
ve středu 17. 7. 2013 v sídle TA ČR.
Dne 18. 7. pořádá TA ČR společně s ÚOHS a DG seminář ke státní podpoře
v oblasti VaVaI, a proto se konání 163. zasedání přTA přesouvá až na 25. 7. 2013.
Další zasedání:

datum: 25. 7. 2013 v 12:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 162. zasedání předsednictva TA ČR
Program 162. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 162. zasedání přTA

Zapsal:

Kořínková

Kontroloval:

Bízková
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