č.j.: TACR/7712/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 166
Datum: 22. 8. 2013

Od–do: 13:00–19:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Komárek, Rottová, Knorr, Pilátová (bod 2),
Kohoutová (body 3, 4 a 18), Kobert (body 5 a 16), Vlasák (bod 5), Slavíková
(body 6, 7 a 14), Novotná (body 6 a 7)
Omluveni: Kebo
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 165. zasedání přTA
Zápis ze 165. zasedání přTA ze dne 15. 8. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01011060
Příjemce podal žádost o změnu počtu výsledků. Dle návrhu projektu plánoval
dosáhnout 3 užitných vzorů a 4 patentů. Příjemce žádá, aby tyto výsledky byly
zredukovány do 1 již uděleného patentu, který podle jeho prohlášení pokrývá celou
šíři původně zamýšlených nároků.
KaTA se přiklání ke schválení změny, nevydává své doporučení vzhledem
k obtížnosti problematiky.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby svolala jednání s příjemcem projektu
a zpravodajem projektu. Z tohoto jednání bude pořízen zápis a KaTA předá závěry
z jednání přTA, které o věci posléze rozhodne.
O: KaTA
KT: 12. 9. 2013
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil Komárek z důvodu střetu zájmů.
TA02020867
Příjemce žádá o nahrazení výsledku typu N – certifikovaná metodika dvěma
výsledky typu F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor. Důvodem nahrazení
není nemožnost dosáhnout certifikace metodiky (další certifikovaná metodika bude
v projektu zachována), ale potřeba zajistit právní ochranu výsledků, které budou
v rámci řešení dosaženy.
KaTA doporučuje změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu výsledků projektu TA02020867.
TB010MZV047
Příjemce předložil průběžnou zprávu za 2. etapu řešení projektu a zpravodaj
projektu ve svém stanovisku k průběžné zprávě uvedl, že řešení projektu vykazuje
závažné odchylky a provedené činnosti neodpovídají návrhu projektu.
KaTA navrhuje oponentní řízení spojené s finanční kontrolou v sídle TA ČR.
Vyplacení podpory za vykázanou etapu řešení odložit po vyjasnění průběhu řešení
na oponentním řízení a po výsledcích finanční kontroly.
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Předsednictvo schvaluje návrh KaTA.
TB0100MD021
Příjemce podal žádost o změnu členů řešitelského týmu. Jde o změnu manažera
(řešitele) projektu. Změna se obsahu, ani cílů projektu nedotkne. Nedotkne se ani
výsledků projektu a jejich uplatnění na trhu.
KaTA doporučuje změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu řešitele projektu TB0100MD021.
TA01020219
Příjemce požádal o změnu výsledku z „N“ na „F“. Příjemce žádal neúspěšně
o certifikaci u několika orgánů státní správy, které odmítly proces certifikace vůbec
uskutečnit, naposledy u MŽP. Uvedené tvrzení odpovídá skutečnosti, že v roce
2013 již požádal TA ČR o souhlas s předáním projektové dokumentace MŽP,
žádost byla zaevidována a schválena.
KaTA doporučuje změnu schválit, avšak uložit příjemci zadání výsledku Jiné
– výzkumná zpráva do RIV
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu výsledků projektu TA01020219 v souladu
s doporučením KaTA.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnila Bízková z důvodu střetu zájmů.
TE01020075
Předsednictvo se opětovně zabývalo požadavkem p. Smolíka, aby byly případné
nižší vklady neveřejných prostředků ze strany průmyslových podniků konsorcia
částečně, nebo zcela kompenzovány vyššími vklady neveřejných prostředků
u ostatních partnerů konsorcia.
Předsednictvo odkládá své rozhodnutí učiněné na 165. zasedání týkající se změn
struktury rozpočtu u projektů programu CK.
3. BETA – schválení protokolu k poptávkovému řízení TB020MZV028
Předsednictvo schvaluje protokol k poptávkovému řízení s kódem TB020MZV028
a názvem Komplexní strategie České republiky vůči regionu MENA.
Předsednictvo dále schvaluje nabídku č. 2 uchazeče Orientální ústav AV ČR, v. v. i.,
jako vhodnou.
4. BETA – schválení protokolu k poptávkovému řízení TB020MZV030
Předsednictvo TA ČR schvaluje protokol k poptávkovému řízení TB020MZV030
s názvem „Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí“
Předsednictvo dále schvaluje nabídku č. 2 uchazeče Ústav mezinárodních vztahů,
v. v. i., jako vhodnou.
5. Schválení RAD-04 Organizační řád TA ČR
Předsednictvo schvaluje Organizační řád s připomínkami vzešlými z diskuse.
6. Schválení návrhů nominací do RP GAMA pro VR
Předsednictvo diskutovalo o dalším postupu pro získání dalších nominací do RP
GAMA.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby oslovila Českou bankovní asociaci s žádostí
o nominace do RP GAMA (1). Zároveň Bízková oficiálně osloví ministra MŠMT
s žádostí o nominaci 1 člena do RP za MŠMT (2).
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O1: KaTA
O2: KaTA

T: 28. 8. 2013
T: 28. 8. 2013

VR bude předložen požadavek, aby přTA nominovala 8 členů RP z předložených
kandidátů tak, aby byly kromě jiných zastoupeny: 2 osoby z finančního prostřední,
1 zástupce MPO a 1 MŠMT (3)
O3: KaTA
T: 30. 8. 2013
Další návrhy na nominace do RP GAMA budou VR předloženy v návaznosti
na PP2.
7. Zadávací dokumentace k 1. veřejné soutěži programu GAMA
V rámci jednání o zadávací dokumentaci k vyhlášení 1. veřejné soutěže programu
GAMA (v podprogramu 1 – PP1) bylo dohodnuto, že:
• uchazeči a další účastníci mohou být pouze VO a instituce zařazené na
seznam RVVI;
• role Rady pro komercializaci (Rada) spočívá v hodnocení a doporučení,
přičemž konečné rozhodnutí je na straně statutárního zástupce (např. ředitel
VO);
• od všech členů Rady bude požadováno CV k prokázání profesních
schopností a schopnosti hodnocení dílčích projektů dle kritérií pro hodnocení
dílčích projektů uvedených v programu;
• se bude jednat o aplikovaný výzkum vzhledem ke vztahu k PP1.
8. Hodnocení účelové podpory – studie proveditelnosti
Předsednictvo schvaluje partnerství TA ČR v projektu Hodnocení programů účelové
podpory podávaného do OP VaVpI a pověřuje KaTA zajištěním spolupráce s MŠMT
na dopracování projektové žádosti a na jejím podání.
Janeček informoval o schůzce týmu, připravujícího tento projekt, s odbornými
garanty komplementárního projektu IPn Metodika.
O: KaTA
T: 29. 8. 2013
9. Kritéria pro výběr nejlepších projektů v rámci ocenění Ceny TA ČR a rozhodnutí
o složení pracovní skupiny pro výběr projektů
Předsednictvo se dohodlo na kritériích pro výběr projektů v rámci ocenění Ceny
TA ČR.
Tato kritéria budou předána hodnoticí komisi, která bude projekty vybírat.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby oslovila předsedu RP ALFA o nominaci 2 členů
do hodnoticí komise pro výběr projektů.
O: KaTA
T: 28. 8. 2013
Zaměstnanci KaTA, kteří se budou podílet na výběru nejlepších projektů, budou mít
pouze poradní funkci.
10. Jednání na CzechInvestu 19. 8. 2013
Bízková informovala přTA o jednání s novým ředitelem CzechInvestu p. Piechou
dne 19. 8. 2013.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
11. Jednání na MZV 19. 8. 2013
Bízková informovala přTA o jednání dne 19. 8. 2013 s vrchním ředitelem MZV.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
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12. Veřejná zakázka malého rozsahu – Ceny TA ČR
Předsednictvo souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu pro akci
s názvem Ceny TA ČR – „Setkání s perspektivami 2013“.
13. Pozvánky na akce
Předsednictvo projednalo účast zástupců TA ČR na několika akcích.
14. Schválení nákupu licencí Microsoft
Předsednictvo schvaluje nákup licencí od společnosti Computer Help, s. r. o., která
v rámci výběrového řízení podala nejlevnější nabídku.
15. Návrh smlouvy o nájmu a podnájmu s Evropskou 37, Praha 6
Předsednictvo souhlasí s podpisem smlouvy o nájmu a podnájmu se
společností Evropská 37, s. r. o., ale nejprve pověřuje právníky, aby smlouvu ještě
jednou prověřili.
O: KaTA
T: 30. 8. 2013
16. Analýza – Změna smlouvy po skončení její platnosti
Předsednictvo bere na vědomí plnění úkolu ze 158. zasedání přTA. KaTA předkládá
analýzu na možnosti změny některých závazků ze smlouvy o poskytnutí podpory po
ukončení její platnosti. Tato analýza, která se zabývá jednak režimem článků, jejichž
účinnost není omezena dobou platnosti smlouvy, a jednak otázkou článků,
resp. závazků vyplývajících ze smlouvy, které takto ošetřeny nejsou. Po zhodnocení
platného právního stavu bylo vyhodnoceno, že změnit takové závazky by bylo
možné dohodou smluvních stran o změně práv a povinností.
17. BETA – zrušení výzkumné potřeby TB020MMR025
Předsednictvo bere na vědomí informaci, že na základě žádosti MMR byla zrušena
výzkumná potřeba TB020MMR025 s názvem „Metody aplikace podmínek
udržitelného rozvoje v území“.
18. Různé
Předsednictvo v návaznosti na diskusi o propagaci TA ČR pověřilo KaTA, aby
kontaktovala Radu České televize ohledně prezentace TA ČR v médiích.
O: KaTA
T: 3. 9. 2013
Předsednictvo se dohodlo, že v termínu 11.–12. 9. 2013 se v Ostravě uskuteční
výjezdní zasedání přTA.
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskuteční dne 8. 10. zasedání
předsednictva v Brně.
Komárek krátce informoval o služební cestě do Vietnamu, které se zúčastnil
společně s Matolínem a zástupcem CzechInvestu p. Krechlem, v termínu
19.–25. 8. 2013.
Vietnam připravuje program na podporu MSP na rok 2014 a mají zájem se s TA ČR
sejít a spolupracovat na programu DELTA.
Spolupráce TA ČR a SATI bude i nadále pokračovat.

Bízková informovala o plánované delegaci prezidenta republiky na Ukrajinu, které
by se jako zástupce TA ČR zúčastnila. Předsednictvo s účastí Bízkové souhlasí.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

4

č.j.: TACR/7712/2013

Další zasedání:

datum: 29. 8. 2013 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 166. zasedání předsednictva TA ČR
Program 166. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 166. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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