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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 171
Datum: 26. 9. 2013

Od–do: 9:30–14:30 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Rottová, Knorr, Šulcová M. (bod 3), Petkov (bod 3),
Novotná (bod 3), Kopalová (bod 6), Kusáková (body 4 a 7), Slavíková (body 9,
11, 16 a 17), Matolín (bod 11), Kobert (bod 17), Kořínková (bod 17)
Omluveni: Kebo, Komárek
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 170. zasedání přTA
Zápis ze 170. zasedání přTA ze dne 19. 9. 2013 bude přTA zaslán k připomínkám
a následně schválen na 171. zasedání.
Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01011646
Příjemce projektu podal žádost o změnu termínu dosažení dvou výsledků druhu
certifikovaná metodika.
KaTA doporučuje žádost schválit a zároveň doporučuje, aby náklady na certifikaci
nebyly vzhledem k ročnímu zpoždění hrazeny z podpory projektu.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu termínu dosažení certifikovaných metodik
TA01011646 a souhlasí s doporučením KaTA.
3. Harmonogram přípravy nových veřejných soutěží programů TA ČR
Předsednictvo diskutovalo o harmonogramu přípravy nových veřejných soutěží
programů TA ČR, které zahrnují 4. veřejnou soutěž programu ALFA, 1. veřejnou
soutěž programů GAMA, DELTA a EPSILON.
Předsednictvo na 31. zasedání VR požádá o určení členů VR – zpravodajů pro výše
uvedené programy.
O: přTA
T: 4. 10. 2013
4. Rozbor sankcí vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí podpory – předčasné
ukončení řešení projektu
Kusáková prezentovala přTA rozbor sankcí vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí
účelové podpory.
5. Stížnosti projednané KR k projektům v programu ALFA 3
Předsednictvo souhlasí se stanovisky kontrolní rady TA ČR a schvaluje zamítnutí
stížností k návrhům projektů TA03010172, TA03011537.
6. Schválení protokolu k poptávkovým řízením a rozhodnutí o výběru nabídek
u projektů č. TB020MZV032 a TB020MZV034
Předsednictvo TA ČR schvaluje:
• protokol k poptávkovému řízení TB020MZV032 s názvem „Analýza možností
a způsobů uplatnění transformačních zkušeností ČR v bilaterální
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•
•
•

i multilaterální rozvojové spolupráci“,
nabídku č. 2 uchazeče Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., jako vhodnou,
protokol k poptávkovému řízení TB020MZV034 s názvem „Analýza možností
třístranné spolupráce mezi ČR, SRN a Polskem“,
nabídku č. 2 uchazeče Asociace pro mezinárodní otázky – AMO, jako
vhodnou.

7. Poptávkové řízení – Nástroje nepřímé podpory
Předsednictvo se zabývalo veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem Analýzy
možných dopadů změny pravidel daňového zvýhodnění pro subjekty vykonávající
vědecko-výzkumné aktivity a pro státní rozpočet ČR.
Předsednictvo rozhodlo o navýšení limitu pro veřejnou zakázku na 800 tis. Kč.
V rámci poptávkového řízení KaTA osloví přední poskytovatele auditorských,
daňových a poradenských služeb – PwC, Deloite, Ernst & Young, BDO a KPMG (1).
O1: KaTA
T: 2. 10. 2013
Předsednictvo souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu.
Informace o zadání veřejné zakázky bude zveřejněna na webových stránkách
TA ČR a profilu zadavatele – zajistí KaTA (2).
O2: KaTA
T: 1. 10. 2013
8. Schválení zápisu z hlasování per rollam k problematice programu CK
Předsednictvo potvrdilo hlasování per rollam, kterým byla schválena varianta
2 návrhu řešení situace v 2. veřejné soutěži programu CK.
Zápis o usnesení přTA schváleném per rollam je přílohou tohoto zápisu.
9. Seznam pozvaných hostů na akci Ceny TA ČR
KaTA předložila přTA seznam pozvaných hostů na akci Ceny TA ČR – „Setkání
s perspektivami 2013“, která se uskuteční dne 4. 12. 2013 a pořadatelem je TA ČR.
Předsednictvo může ještě případně zaslat své návrhy na doplnění seznamu.
10. POK-04 pro negociační jednání v rámci 2. veřejné soutěže v programu Centra
kompetence
Předsednictvo schvaluje postup úpravy negociačního jednání formou pokynu
a zmocňuje ředitele KaTA k jeho vydání s tím, že do pokynu bude doplněn návrh
řešení v případě podezření na duplicity.
O: KaTA
T: 2. 10. 2013
11. STI Evaluation Conference a návštěva FFG
Konference New Horizons\New CHallenges – International Scientific STI Policy
Evaluation Conference, která se koná ve dnech 14.–15. listopadu 2013 v Techgate
Vienna v Rakousku, se zúčastní Janeček. KaTA navrhne svého zástupce, který se
společně s Janečkem zúčastní (1).
Související záležitosti – cestu, cestovní výdaje a ubytování zajistí KaTA (2).
O1: KaTA
T: 4. 10. 2013
O2: KaTA
KT: 10. 10. 2013
Předsednictvo v souvislosti s touto konferencí diskutovalo i o připravované návštěvě
FFG v listopadu. Rozhodlo se nyní od návštěvy upustit a přesunout ji na pozdější
dobu.
12. Seminář k hodnocení 1. veřejné soutěže programu CK
Předsednictvo se dohodlo na konání semináře k hodnocení 1. veřejné soutěže
programu CK, který se uskuteční dne 11. 10. 2013 od 13:00 h. Docentka
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Kadeřábková bude prezentovat výsledky studie hodnocení 1. veřejné soutěže,
kterou provedla na základě zadání TA ČR.
Na tento semináře budou pozváni členové EHK a RP programu CK a přTA – zajistí
KaTA.
O: KaTA
T: 2. 10. 2013
13. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
Předsednictvo vzalo na vědomí oznámení o změně názvu společnosti
PrimeCell, a. s.
Nový název společnosti je PrimeCell Therapeutics, a. s. Jedná se pouze o změnu
názvu, nikoli právní subjektivity. Adresa, čísla bankovních účtů, IČ a další údaje
zůstávají nezměněny.
14. Informace o postup v přípravě 1. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o postupu v přípravě 1. veřejné soutěže
programu DELTA a dále bude postupováno dle projednaného harmonogramu.
15. Informace o průběhu jednání RP BETA
Knorr podal krátkou informaci z jednání RP BETA ze dne 23. 9. 2013, na kterém
byly projednávány výzkumné potřeby, jež KaTA předloží ke schválení přTA.
16. Plnění opatření z usnesení vlády z 15. 5. 2013 č. 346
Předsednictvo bere na vědomí informaci k plnění opatření vyplývajících pro TA ČR
z usnesení vlády č. 346 a ukládá KaTA zaslat informaci RVVI v termínu
do 30. 9. 2013.
O: KaTA
T: 30. 9. 2013
17. Informace o Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti
Předsednictvo se zabývalo strategií mezinárodní konkurenceschopnosti. Bízková
informovala o jednání s ministrem MPO p. Ciencialou dne 25. 9. 2013.
18. Aktualizace přihlášky pro uchazeče programu ALFA 4
Předsednictvo bere na vědomí aktualizaci přihlášky pro 4. veřejnou soutěž
programu ALFA. Tato přihlášku bude sloužit jako podklad k pondělnímu jednání
k programu ALFA 4.
19. Různé
Předsednictvo se zabývalo materiály pro jednání KR, které zahrnovaly vyjádření
k Výroční zprávě KR za 1. pololetí roku 2013, soupis stanovisek a doporučení KR.
Bízková uvedla, že KR i VR bude zaslán dopis s vyjádřením k přestěhování TA ČR
do nových prostor a vyjádření k článku, který byl uveřejněn v MF Dnes.

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zveřejnila na webových stránkách stanovisko
TA ČR k výsledku hodnocení efektivity orgánů státní správy, které bylo zveřejněno
v MF Dnes (1).
Předsednictvo zároveň žádá KaTA o zpracování a předložení postupu pro vykázání
nespotřebovaných výdajů do konce kalendářního roku, aby mohly být použity
v následujícím roce (2).
O1: KaTA
T: 27. 9. 2013
O2: KaTA
T: 8. 10. 2013
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Předsednictvo se dohodlo na schůzce k programu BETA a začlenění SBIR do něj,
a to dne 18. 11. 2013 od 14:00 h. Této schůzky se zúčastní členové přTA, zástupce
z MMR, SÚJB, RP BETA a Rosecká.
Slavíková byla pověřena, aby obeslala hlavní řečníky s informací o průběhu
semináře TA ČR na MSV: „Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného
výzkumu?“. Tento seminář se uskuteční dne 8. 10. v rámci prezentace TA ČR na
MSV v Brně (3).
O3: KaTA
T: 30. 9. 2013

KaTA informovala přTA o zavedení kalendáře v rámci aplikace Google, který má
sloužit jako přehled o konaných akcích a aktivitách členů přTA spojené s prezentací
a propagací TA ČR. Do tohoto kalendáře budou mít přístup k vkládání údajů
o akcích všichni členové přTA a sekretariáty jednotlivých oddělení.

Předsednictvu byla předložena mimořádná výzkumná potřeba s názvem Smart
cities. Předsednictvo na základě doporučení RP BETA schvaluje tuto výzkumnou
potřebu a žádá KaTA o vyhlášení výběrového řízení k této zakázce (4).
O4: KaTA
KT: 14. 10. 2013

Předsednictvo bylo informováno o jednání na MŠMT dne 25. 9. 2013, kterého se
zúčastnili Kebo a Matolín, kde byl projednáván program DELTA.
V návaznosti na informace z jednání přTA pověřilo nominovat zástupce TA ČR
do pracovní skupiny s MŠMT k přípravě programu DELTA (5).
Zároveň přTA pověřilo pracovní skupinu pro mezinárodní spolupráci, aby připravila
na některé další zasedání přTA informace o přípravě vyhlášení 1. veřejné soutěže
programu DELTA a informaci o postupu v rámci nominací do PS s MŠMT
– požadavek na začlenění zástupce MZV a MPO (6).
O5: prac. skupina
T: 4. 10. 2013
O6: prac. skupina
KT: 15. 10. 2013

Další zasedání:

datum: 3. 10. 2013 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 171. zasedání předsednictva TA ČR
Program 171. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 171. zasedání přTA
Zápis o usnesení předsednictva o hlasování per rollam z 24. 9. 2013

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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