ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 164
Datum: 8. 8. 2013

Od–do: 10:00–14:15 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Pilátová (body 2, 7 a 14),
Těšínská (bod 2), Šulcová M. (body 5, 6, 7 a 15), Kovář a Stehlíková (bod 13),
Kobert (body 4 a 15), Kohoutová (bod 9), Kopalová (bod 8), Veselíková (bod 9),
Kusáková (bod 23)
Omluveni: Bunček
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 163. zasedání přTA
Zápis ze 163. zasedání přTA ze dne 25. 7. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01020163
Příjemce podal žádost o změnu kategorie výsledku dle RIV z „Jiné“ na
„G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek“. Jedná se
o formální chybu v návrhu projektu, mění se pouze označení dle RIV.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu druhu výsledku z „X“ na „G“ projektu TA01020163.
TA03010313
Příjemce projektu podal žádost o přidání dalšího účastníka Medical Technologies
CZ, a. s.
Vzhledem k tomu, že zpravodaj se změnou nesouhlasí a navrhuje oponentní řízení
a RP ALFA se neusnesla, KaTA doporučuje zahájit mimořádné oponentní řízení.
Předsednictvo souhlasí, aby bylo zahájeno mimořádné oponentní řízení pro
upřesnění žádosti o změnu. Na základě výsledků mimořádného oponentního řízení
se rozhodne o žádosti o změnu projektu TA03010313.
TA02020944
Příjemce požádal o rozšíření činností o aktivity vedoucí k zpřesnění již existujících
výsledků a k jejich lepší aplikovatelnosti v podmínkách celé ČR. Spolu s tím požádal
o zvýšení celkových uznaných nákladů (CUN) a o zvýšení podpory.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu CUN a s tím související zvýšení podpory
(míra veřejné podpory zůstává zachována). Předsednictvo žádá, aby KaTA předem
zajistila od příjemce doplnění argumentace pro zvýšení CUN a podpory na projekt
a lepší popis přínosů projektu.
O: KaTA
T: 22. 8. 2013
Průběžné zprávy projektů v programu BETA
KaTA předložila přTA ke schválení průběžné zprávy projektů č. TB01SUJB071,
TB01SUJB072, TB010CBU003 a TB01CUZK004.
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Předsednictvo schvaluje průběžné zprávy projektů:
• TB01SUJB071, příjemce Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., a souhlasí
s vyplacením podpory.
• TB01SUJB072, příjemce Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., a souhlasí
s vyplacením podpory.
• TB010CBU003, příjemce Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava a souhlasí s vyplacením podpory.
Rozhodování o tomto projektu se nezúčastnil Kebo z důvodu střetu zájmů.
• TB01CUZK004, příjemce Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, v. v. i., a souhlasí s vyplacením podpory.
TA02021290
Příjemce požádal o prodloužení termínu dosažení výsledku typu „P“ a typu „F“.
KaTA doporučuje schválit pouze prodloužení výsledku typu „P“ a prodloužení
výsledku typu „F“ zamítnout.
Předsednictvo schvaluje žádost o prodloužení termínu dosažení výsledku typu „P“
a zamítá žádost o prodloužení termínu dosažení výsledku typu „F“.
TA01011952
Příjemce podal žádost o úpravu výsledků projektu. KaTA doporučuje žádost
odmítnout.
Předsednictvo odmítá změnu projektu TA01011952 z důvodu nesplnění
předepsaných náležitostí žádosti dle Směrnice pro změnová řízení projektů.
TA01020482
Příjemce požádal o změnu řešitele.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu člena řešitelského týmu projektu
TA01020482.
TE01020020
Konsorcium projektu žádá o snížení rozpočtu dalšího účastníka.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje snížení rozpočtu dle požadavku konsorcia projektu
TE01020020.
Jednání a rozhodování o tomto projektu se nezúčastnili Komárek a Kebo z důvodu
střetu zájmů.
TE01020028
Příjemce žádá o změnu rozpočtu projektu. Tyto prostředky budou rozděleny mezi
ÚOCHAB, APIGENEX a UP Olomouc.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu rozpočtu projektu TE01020028.
TA02010643
Příjemce žádá o změnu počtu výsledků projektu na základě upozornění oponentní
komise.
KaTA doporučuje žádost schválit.
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Předsednictvo zamítá žádost o změnu projektu TA02010643 s tím, že příjemce
zajistí 2 výsledky, které musí být v souladu s definicí uvedenou v Metodice 2013.
TB010MMR027
Příjemce podal žádost o úpravu rozpočtu přesunem položek v rámci povoleného
limitu a opravu harmonogramu.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o úpravu rozpočtu přesunem položek v rámci
povoleného limitu a opravu harmonogramu projektu TB010MMR027.
TD010024
Příjemce podal žádost o prodloužení řešení projektu z původního termínu 10/2013
na 12/2013 a zároveň o prodloužení termínu dosažení a realizace výsledků projektu
(1x Hneleg a 1x X) taktéž z 10/2013 na 12/2013 bez navýšení finančních
prostředků. Důvodem je změna situace na úřadech práce (omezování
poradenských služeb), které mají být uživateli výsledků tohoto projektu.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové
podpory projektu TD010024.
3. Statut TA ČR – návrh změn
Předsednictvo se dohodlo, že se Statutem TA ČR bude zabývat na dalším
zasedání.
4. Úprava SME-21 Směrnice pro interní audit
Předsednictvo souhlasí s předloženými úpravami SME-21 Směrnice pro interní
audit, které se týkají především role předsednictva v oblasti plánování interního
auditu.
5. Rezignace na členství v RP a EHK programu Centra kompetence
Předsednictvo na základě podané rezignace odvolává z funkce člena EHK
programu CK prof. Ing. Františka Plášila, DrSc., a Ing. Ondřeje Küchlera z funkce
člena RP CK.
Předsednictvo rozhodlo, že není třeba tyto orgány doplňovat. O této skutečnosti
bude informována VR.
6. Rezignace na členství v RP a RPP1 programu ALFA
Předsednictvo na základě podané rezignace odvolává prof. RNDr. Dalibora Štyse,
CSc., z funkce člena RP a RPP1 programu ALFA.
O této skutečnosti bude informována VR a zároveň bude požádána o nominace do
RP a RPP1 dle odbornosti bývalého člena těchto orgánů.
O: KaTA
T: 29. 8. 2013
7. Prokázání výsledku V, Nmet, duplicity – formulář OMEGA 2. veřejná soutěž
KaTA předložila přTA seznam projektů v rámci 2. veřejné soutěže programu
OMEGA, u nichž žadatelé již zaslali vyžádané doložení potvrzení od certifikačního
orgánu, vymezení projektu k duplicitám a prokázání, že se jedná o typ výsledku V.
Předsednictvu byla dále předložena k rozhodnutí žádost příjemce o opravu v návrhu
projektu č. TD020150, a to z důvodu administrativní chyby. Omylem byl označen
výsledek „V - výzkumná zprava“ namísto výsledku „N – certifikovaná metodika“.
V popisu výsledku je správně uvedeno, že řešením projektu vznikne metodika
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a ta je zde i popsána.
KaTA doporučuje schválit opravu administrativní chyby.
Předsednictvo předběžně souhlasí s opravou administrativní chyby v návrhu
projektu, v části „druh výsledku“.
Předsednictvo se zabývalo návrhem projektu č. TD020248, kdy příjemce zjistil, že
při podání návrhu projektu došlo k omylu. Příjemce uvedl, že vznikne Výzkumná
zpráva a tím byla chybně myšlena závěrečná zpráva. Příjemce navrhuje jednu
z následujících úprav:
• vypustit z návrhu projektu výsledek;
• vypustit z výsledku pouze Výzkumnou zprávu a ponechat metodiku
a software.
KaTA doporučuje schválit variantu s vypuštěním celého výsledku a navrhuje
adekvátní snížení podpory.
Předsednictvo předběžně rozhodlo u projektu TD020248 o vypuštění výsledku
a snížení podpory o 20 %.
Na základě doložených skutečností se přTA dohodlo, že až po předložení
konečného seznamu se všemi projekty, u kterých bylo požadováno doplnění, bude
rozhodnuto o tom, zda žadatelé splnili potřebné náležitosti k uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory s příjemci.
8. BETA – schválení protokolu k poptávkovému řízení
Předsednictvo nesouhlasí s doporučením hodnoticí komise k mimořádné výzkumné
potřebě č. TB930MZP001 a rozhodlo o vyloučení nabídky uchazeče Technické
služby ochrany ovzduší Praha a ČVUT, a to z důvodu nesplnění podmínek Výzvy
v poptávkovém řízení. Uchazeč uvedl, že bude plnit nabídku návrhu řešení
prostřednictvím subdodavatelů, což bylo v rozporu s požadavky Výzvy.
Na základě rozhodnutí přTA o vyřazení uchazeče vybraného hodnoticí komisí, přTA
schvaluje nabídku uchazeče ATEM a UK v Praze jako nejvhodnější, která byla
vybrána hodnoticí komisí jako 2. v pořadí.
9. BETA – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce
TB01MPSV035
Předsednictvo se dohodlo na pozdržení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
k VZ č. TB01MPSV035.
KaTA byla pověřena připravit návrh dopisu pro MPSV, ve kterém jim bude sdělen
dosavadní výsledek zadávacího řízení s přiložením vyjádření zpravodajky. MPSV
bude požádáno o vyjádření ve smyslu, zda považuje za vhodné s nejlépe
hodnocenou nabídkou uchazeče uzavřít smlouvu.
O: KaTA
T: 20. 8. 2013
10. Spolupráce s Asociací výzkumných organizací a Dohoda o spolupráci
Předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem Dohody o spolupráci s AVO
a pověřuje KaTA odesláním 2 podepsaných výtisků Dohody o spolupráci AVO,
s výzvou na ustavení společné pracovní skupiny k vytvoření Akčního plánu
a nastavení časového harmonogramu pro spolupráci v následujícím roce.
O: KaTA
T: 12. 8. 2013
11. Úkoly vyplývající z 29. zasedání VR
Předsednictvo dle závěrů vyplývajících z 29. zasedání VR pověřilo KaTA:
• zadat analytickou studii ke „zdravotnickému výzkumu“ (1);
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•
•
•
•
•

navrhnout VR, aby nominovala členy oborových komisí programů GAMA
a DELTA (2);
zpracovat pro VR krátkou informaci o Fraunhoferově institutu v Německu (3);
zajistit zpracování Výroční zprávy TA ČR dle doporučení VR a připravit návrh
osnovy zprávy, kterou bude předkládat VR společně s návrhem odměn VR
(4);
připravit přehled programů a dalších materiálů, které budou ještě tento rok
předkládány ke schválení vládě (5);
předložit návrh programu EPSILON (6).
O1: KaTA
KT: 13. 8. 2013
O2: KaTA
T: 23. 8. 2013
O3: KaTA
T: 23. 8. 2013
O4: KaTA
T: 23. 8. 2013
O5: KaTA
T: 23. 8. 2013
O6: KaTA
T: 27. 8. 2013

V souvislosti s vypracováním materiálů pro VR se přTA zabývalo také přípravou
materiálů pro zasedání KR, které se uskuteční dne 30. 8. 2013 od 10:00 h v sídle
TA ČR.
KaTA zajistí zpracování plánu studií a poradenských služeb s horizontem do
12 měsíců, na jejímž zpracování se zároveň bude podílet i přTA (7).
O7: KaTA
T: 20. 8. 2013
KR bude předána i úprava Statutu TA ČR, dále informace o schválení změny
programu ALFA a přehled programů, které bude TA ČR předkládat vládě do konce
t. r. (8).
O8: KaTA
T: 20. 8. 2013
12. Hlasování per rollam ke schválení žádosti projektu TA02030358
Předsednictvo potvrdilo hlasování per rollam týkající se schválení žádosti projektu
TA02030358.
Zápis o usnesení přTA schváleném per rollam je přílohou tohoto zápisu.
13. Projekt TA ČR do OP LZZ
Předsednictvo schválilo s drobnými připomínkami návrh projektu s názvem
„Sektorové služby TA ČR“, který bude podán do OP LZZ.
14. Setkání k 4. výročí TA ČR – stanovení kritérií pro výběr nejlepších projektů
Předsednictvo rozhodlo, že projekty, které budou vybrány k ocenění Cenou TA ČR
v rámci setkání k 4. výročí TA ČR, budou uděleny v těchto kategoriích:
• originalita (tzv. „skokan roku“);
• užitečnost řešení (okamžité použití v praxi);
• spolupráce pro kvalitu života.
O: KaTA
T: 13. 8. 2013
Základní podmínkou pro výběr projektů je, že musí být aplikovatelné v praxi.
15. Informace o změně účinnosti smlouvy v programu OMEGA
Předsednictvo vzalo na vědomí změnu účinnosti Smlouvy o poskytnutí účelové
podpory ve 2. veřejné soutěži programu OMEGA. Generování smluv bylo znovu
spuštěno.
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16. Informace z jednání na MF a MMR
Bízková podala přTA psanou informaci z jednání na MF a MMR, která se
uskutečnila v červnu 2013.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
17. Stručný souhrn informací z brožury PwC – Global R&D incentives 2013
Předsednictvo bere předložený materiál na vědomí.
18. Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací
Předsednictvo bere informaci k implementaci Národních priorit orientovaného
výzkumu, vývoje a inovací (NPOV) na vědomí a ukládá KaTA:
• ověřit, zda již nastavený způsob zohledňování NPOV v připravovaných
programech a veřejných soutěžích stávajících programů TA ČR odpovídá
schválenému materiálu k Implementaci NPOV (1);
• obdobně pak nastavený monitoring programů a předpokládaný způsob jejich
hodnocení a v případě potřeby navrhnout potřebná opatření (2).
O1: KaTA
T: 23. 8. 2013
O2: KaTA
T: 27. 8. 2013
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby zjistila, jak rozsáhlá je povinnost TA ČR
předložit RVVI výsledky z ukončených programů a předložila tyto výsledky nejprve
ke schválení přTA (3).
O3: KaTA
KT: 23. 8. 2013
19. Návrh Dohody o spolupráci MŠMT a TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí návrh Dohody o spolupráci MŠMT a TA ČR.
20. Jednání s konzulem pro VaV
Bízková podala krátkou informaci z jednání, které se uskutečnilo dne 31. 7. 2013.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
21. Jednání na MŠMT k programu DELTA
Předsednictvo bylo informováno o jednání na MŠMT k vypořádání připomínek
k programu DELTA dne 1. 8. 2013.
22. CK 2. veřejná soutěž – dodatečné snížení počtu posudků na oponenta
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o dodatečném snížení počtu posudků na
oponenta a nařídilo KaTA, aby před každým přiřazováním byla otázka počtu
posudků na oponenta předložena k rozhodnutí přTA.
O: KaTA
T: dle potřeby
23. Lhůty pro vyhotovení rešeršní zprávy
KaTA předložila přTA plnění úkolu ze 156. zasedání, zda je lhůta pro vyhotovení
rešeršní zprávy ÚPV stanovena zákonem, či nikoliv. Byla provedena analýza
současného patentového práva, zejména zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech,
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, a vyhláška č. 550/1990 o řízeních
ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů. Byla zohledněna odborná literatura
k tématu i mezinárodní úprava patentového práva. Je nutné rozlišit několik režimů
udělování patentů, a to režim mezinárodní (Mezinárodní patentový úřad), regionální
(Evropský patentový úřad), národní režim (Úřad průmyslového vlastnictví).
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
24. Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2013
Bízková informovala přTA o jednání s předsedou GA ČR ke Zprávě o činnosti,
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kterou předkládá TA ČR i GA ČR ke schválení vládě. Na základě tohoto jednání
bude TA ČR i GA ČR předkládat v říjnu kalendářního roku Zprávu o činnosti VR
společně s návrhem odměn za funkci člena VR. V novém roce, po uzavření účtů za
rok 2013, obě organizace předloží vládě souhrnnou Výroční zprávu za předchozí
kalendářní rok. Podle vyjádření dr. Marka, ředitele sekretariátu RVVI není v této věci
potřebná předběžná informace pro RVVI.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
25. Různé
Projekt hodnocení účelové podpory
Janeček informoval o projektu TA ČR zaměřeného na hodnocení účelové podpory,
který by měl být v synergii s IPn Metodika.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 15. 8. 2013 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 164. zasedání předsednictva TA ČR
Program 164. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 164. zasedání přTA
Zápis o usnesení předsednictva schváleném per rollam ze dne
30. 7. 2013

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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