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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 168
Datum: 5. 9. 2013

Od–do: 13:00–18:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Pilátová (bod 2),
Chudlarská (bod 16), Klubal (bod 3), Veselíková (body 5 a 7), Kraus (body 6 a 13),
Kohoutová a Kopalová (bod 11), Vilém (bod 4)
Omluveni:
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 167. zasedání přTA
Zápis ze 167. zasedání přTA ze dne 29. 8. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA02011402
Příjemce žádá o přesun mezi jednotlivými nákladovými položkami nad 20 % pro rok
2013 pro dalšího účastníka projektu.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o přesun mezi jednotlivými nákladovými položkami
nad 20 % projektu TA02011402.
TB0100MD015
Příjemce projektu podal žádost o rozšíření výzkumného týmu na období od
července do prosince 2013 o 5 osob. Změna nebude mít vliv na změnu osobních
nákladů ani nákladů celkem, neboť objem prací bude stejný, dojde ke změně
úvazků.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o rozšíření členů výzkumného týmu projektu
TB0100MD015.
TA03010313
Příjemce projektu podal žádost o přidání dalšího účastníka Medical Technologies
CZ, a.s., a přesuny mezi jednotlivými nákladovými položkami nad povolený limit.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje přidání nového účastníka a přesuny mezi jednotlivými
nákladovými položkami nad povolený limit u projektu TA03010313.
TA02021332
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku typu N – certifikovaná
metodika z 4/2013 na 11/2014.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu termínu dosažení výsledku projektu
TA02021332.
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Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil Kebo z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA02021449
Příjemce žádá o změnu výsledku z N na F, konkrétně se jedná o změnu dvou
výstupů typu N na dva výstupy typu F.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo pověřilo KaTA oficiální cestou kontaktovat potenciální certifikační
orgán, aby se vyjádřil, proč nelze výstup projektu TA02021449 certifikovat.
Závěry předá KaTA k projednání přTA.
O: KaTA
T: 17. 9. 2013
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil Komárek z důvodu zamezení střetu
zájmů.
3. INKA – podkladový materiál pro JŘBU; doplnění seznamu pověřených osob
k jednání
Předsednictvu byl předložen ke schválení podkladový materiál k jednacímu řízení
bez uveřejnění (JŘBU), na jehož základě bude uvedené řízení vedeno. Dále bylo
předloženo doplnění seznamu pověřených osob k jednání v průběhu JŘBU
o zástupce MPSV a navrženo doplnění materiálu o problematiku lidských zdrojů,
která v něm chyběla.
Předsednictvo schvaluje předložený podkladový materiál pro JŘBU a souhlasí
s dalším postupem v souladu s předloženým materiálem.
Předsednictvo schvaluje doplnění seznamu pověřených osob k jednání v rámci
JŘBU o zástupce MPSV.
První schůzka s vybraným účastníkem soutěže je plánována na 16.–17. 9. 2013.
4. Vyhlášení veřejných soutěží TA ČR – rozbor financování a právní rozklad týkající se
možnosti zrušení VS při nedostatku finančních prostředků na ni
Předsednictvo se zabývalo výhledem financování a možnostmi vyhlášení dalších
programů TA ČR.
5. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ze dne
13. 8. 2013
Předsednictvo se rozhodlo odmítnout žádost o poskytnutí informací firmě
STAVBY OMO, s. r. o., na základě připraveného podkladu právníků KaTA.
6. Fraunhofer MOEZ – Smlouva o peer review k programu GAMA
Předsednictvo souhlasí s obsahem návrhu budoucí smlouvy v plném rozsahu
a ukládá KaTA kontaktovat FI MOEZ ve věci předložení konečné smlouvy.
O: KaTA
T: 20. 9. 2013
7. Vyslovení souhlasu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu – Dodávka
osobního vozidla
Předsednictvo souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu k dodávce
osobního vozidla pro potřeby TA ČR, která souvisí s rozhodnutím přTA o nákupu
hybridního automobilu, jež bylo učiněno na 156. zasedání.
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8. Program 169. výjezdního zasedání předsednictva v Ostravě
Předsednictvo projednalo organizaci výjezdního zasedání přTA v Ostravě v termínu
11.–12. 9. 2013.
Dne 11. 9. v 15:00 h započne jednání přTA a jeho program bude upraven dle
možností KaTA. Za KaTA se zúčastní pouze Pilátová.
Z jednání přTA byl omluven ředitel KaTA z důvodu účasti na semináři s názvem
Machine Translation Challenges, Solutions, and Applications, který se uskuteční
dne 12. 9. v TA ČR za přítomnosti pí Dorr, která na tomto semináři bude přednášet.
Dne 12. 9. se v Ostravě uskuteční seminář s názvem „Představení využití programů
Technologické agentury ČR“ (zejména programu ALFA a nového programu GAMA).
Předsednictvo pověřilo Pilátovou, aby připravila program semináře a rozeslala jej na
příslušné adresy.
O: KaTA
T: 10. 9. 2013
9. Národní program udržitelnost I a zapojení TA ČR
Předsednictvo diskutovalo o řešení situace, která nastala mezi TA ČR a MŠMT, jež
řešilo na svém 167. zasedání.
10. Nominace od VR do RP GAMA
Předsednictvo na základě doporučených nominací VR schválilo za členy Rady
programu GAMA – L. Niedermayera, M. Příhodovou, P. Kursovou, Z. Molcara
a M. Dittricha.
Další členové Rady budou postupně doplňováni.
11. BETA – schválení rozpočtu na výzkumné potřeby předložené v rámci 3. identifikace
výzkumných potřeb
Předsednictvo schválilo rozpočet na výzkumné potřeby předložené v rámci
3. identifikace výzkumných potřeb a vzalo na vědomí, že se dne 24. 9. uskuteční
zasedání RP BETA.
Předsednictvo se dále dohodlo na omezení finančních prostředků určených pro
schválené výzkumné potřeby pro rok 2014, a to na 70 mil. Kč.
12. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že se recepce k 64. výročí založení Čínské lidové
republiky zúčastní za TA ČR Bunček.
Slavnostního zahájení provozu integrované knihovny NTK a VŠCHT v Praze
a slavnostního podepsání memoranda o přistoupení ÚOCHB AV ČR do sdružení
chemTK se zúčastní Janeček.
13. Fraunhoferova společnost – nabídka spolupráce
Fraunhoferovův institut MOEZ v Lipsku nabízí TA ČR účast v hodnoticí komisi
výzkumného projektu „Přeshraniční spolupráce malých a středních podniků v oblasti
výzkumu, vývoje a vzdělávání“.
Předsednictvo se dohodlo, že zástupcem TA ČR v tomto projektu bude Janeček.
14. Dopis Úřadu vlády ČR – jednání zástupců vybraných resortů s předsedkyní TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis Úřadu vlády ČR.
15. Informace ze služební cesty v Bratislavě
Bízková informovala o jednání dne 23. 8. 2013 se zástupci Ministerstva školství,
vedy, výskumu a športu SR, jehož se zúčastnila společně s Perglovou.
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16. Informace ze schůzky RP CK
KaTA předala informace o schůzce Rady programu CK, která se uskutečnila dne
3. 9. 2013 za účelem sladění postupu při hodnocení zpravodajů RP a přípravě
stanovisek pro RP.
Na tomto jednání byl navržen alternativní termín jednání RP k hodnocení projektů,
a to 31. 10. a 1. 11. 2013.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
17. Informace z jednání VR a KR
Janeček a Knorr podali stručné informace o 30. zasedání výzkumné rady TA ČR
a 25. zasedání kontrolní rady TA ČR.
18. Vyčíslení nákladů souvisejících s vyhlášením veřejných soutěží
KaTA předložila plnění úkolu vyplývajícího ze 165. zasedání, kdy byl vypracován
přehled nákladů spojených s hodnocením projektů.
Předsednictvo vyslovilo KaTA uznání za dobře zpracovaný materiál. KaTA byla
pověřena dopracováním tohoto materiálu, který bude doplněn o údaje k programu
BETA (1).
O1: KaTA
T: 24. 9. 2013
Předsednictvo požaduje od KaTA, aby předkládala přTA vyčíslení nákladů na
všechny programy jednou za půl roku (2).
O2: KaTA
KT: 9. 12. 2013
19. Různé
Předsednictvo se dohodlo, že dne 26. 9. se uskuteční zasedání předsednictva
v 9:30 h. Účast potvrdili všichni členové předsednictva kromě Keba, který se v tento
termín zúčastní zasedání Vědecké rady TU Liberec.

Bunček informoval o jednání na agentuře CzechInvest, které se uskutečnilo
3. 9. 2013 i za účasti členů VR. Na jednání byla řešena problematika strukturálních
fondů a sloučení pracovních skupin TA ČR s MPO a CI.
Bunček informoval, že schůzka pracovní skupiny CI–TA ČR se uskuteční dne
10. 9. 2013.
Dále Bunček hovořil o pracovní skupině pro konkurenceschopné podniky, výzkum,
inovace, efektivní veřejnou správu, zaměstnanost a vzdělávání, která se zabývá
řešením překryvů mezi programy, kdy společně s p. Kulíkem připravili dokument
s rozdělením možností podpory podniků v Praze v rámci SF a analýzu týkající se
rizik implementace strukturálních fondů a přípravy nového programu TIP.
Janeček informoval o prezentaci TA ČR na setkání technologických platforem dne
5. 9. 2013.
KaTA připraví návrh, jakým způsobem bude prezentace spolupráce
s technologickými platformami propagována (1).
O1: KaTA
T: 24. 9. 2013

Kebo informoval přTA o jednání pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci, kde
bylo převážně diskutováno o problematice implementace programu DELTA.
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V první veřejné soutěži bude vyhlášena spolupráce prioritně s těmito zeměmi:
Japonsko, Korea, Vietnam, Tchaj-wan a USA.
Na jednání byla projednávána též spolupráce s MZV a příprava na naplnění
memoranda. Následně budou zahájeny práce na Akčním plánu.
KaTA byla pověřena, aby připravila dopis adresovaný ministru MŠMT p. Štysovi,
s žádostí o nominace do RP DELTA (2).
Členové přTA mohou též předávat své návrhy na členy RP (3).
O2: KaTA
T: 17. 9. 2013
O3: přTA
T: 30. 9. 2013
Dále Kebo informoval, že se v 2. polovině října, popřípadě v listopadu, uskuteční
v Černínském paláci seminář pro zahraniční diplomaty. Přípravu semináře
koordinuje p. Kaiser z MZV.
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o jmenování předsedkyně TA ČR stálou
poradkyní v Radě ministra zahraničních věcí pro obchod a investice.
Komárek krátce informoval o semináři k programu GAMA, který se uskutečnil dne
4. 9. 2013 v prostorách VUT v Brně.
V návaznosti na informace ze semináře k programu GAMA byla KaTA pověřena
vytipovat instituce, pro které by byly připraveny prezentace/diskuse k programu (4).
O4: KaTA
T: 16. 9. 2013
Další zasedání:

datum: 11. 9. 2013 v 15:00 h
místo: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba

Přílohy:

Prezenční listina ze 168. zasedání předsednictva TA ČR
Program 168. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 168. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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