ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 172

Datum: 3. 10. 2013

Od–do: 9:15–15:50 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Ondračková, Knorr, Kořínková,
Pilátová (body 2 a 12), Kopalová (bod 3), Kohoutová (body 3 a 4), Šulcová (body
8 a 16), Klubal a Perglová (bod 10), Synek (bod 17), Kopecký a Slavíková
(Různé)
Omluveni: Rottová
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisů a úkolů ze 170. a 171. zasedání přTA
Zápisy ze 170. a 171. zasedání přTA z 19. 9. a 26. 9. 2013 byly schváleny. Úkoly
plynoucí z těchto zápisů jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2.

Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA02021449
Předsednictvo se zabývalo žádostí o změnu výsledků z typu N na typ F. Na základě
požadavku přTA ze 168. zasedání měl příjemce doložit podání přihlášek užitného
vzoru a prokázání nemožnosti certifikovat metodiku.
Předsednictvo se dle uvedených skutečností rozhodlo schválit změnu výsledků
z typu N na F, avšak s podmínkou uskutečnění kontrolního dne, kde je nutné
prezentovat implementační plán (jakou představu mají autoři o realizaci výsledků
projektu).
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil Komárek z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA03030333
Příjemce žádá o změnu hlavního řešitele
KaTA doporučuje změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu hlavního řešitele projektu TA03030333.
TA02020123
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku typu J-odborný článek
z 12/2013 na 12/2014 a současně o změnu termínu dosažení výsledku typu
F-užitný vzor z 12/2015 na 12/2014. Není požadována změna dílčích etap.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo rozhodlo, že návrh na změnu termínu dosažení výsledku bude
projednán na separátní schůzce.
TA02011374 a TA02021326
Předsednictvo se opětovně zabývalo žádostí ze 169. zasedání týkající se fúze
společností VUES Brno s EZJ Czech, s. r. o.
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3. BETA – schválení výzkumných potřeb předložených v rámci 3. identifikace
Na základě jednání Rady programu BETA, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2013, se
přTA zabývalo schvalováním výzkumných potřeb předložených v rámci
3. identifikace. Bylo projednáno celkem 65 výzkumných potřeb.
Předsednictvo schvaluje předložený seznam výzkumných služeb, které RP BETA
doporučila k zadání. Celkový navrhovaný rozpočet schválených výzkumných potřeb
v prvním roce řešení je 105 829 000,- Kč.
Výzkumné potřeby s výsledky druhu Z a G (pokud jsou RP schváleny) jsou
schváleny i předsednictvem, nicméně z důvodu neurčité aplikovatelnosti, budou
vyhlašovány jen v případě dostatku disponibilních prostředků.
V rámci přípravy zadávacích dokumentací budou rezorty vyzvány k identifikaci
případných duplicit výzkumné potřeby s předmětem řešení v realizovaných
projektech v rámci jiných programů TA ČR (1). V případě identifikace duplicity
nebude veřejná zakázka zadána, resortu budou poskytnuty výsledky získané
z původního projektu, pokud je to možné. Příjemci původního projektu pak bude
možné navýšit podporu o případné vícepráce.
O1: KaTA
KT: 31. 10. 2013
Předsednictvo požaduje úpravu směrnice SME-16 Směrnice pro poptávkové řízení
a zadávání veřejných zakázek v programu BETA, konkrétně v procesu zadávání
zakázek malého rozsahu. Pro zakázky do 200 tis. Kč je nutné definovat postup, na
základě kterého bude zakázka zadána rezortem určenému uchazeči (2).
O2: KaTA
T: 21. 10. 2013
Po dohodě s příslušným resortem je možné pro zakázky mezi 200 tis. Kč a 1 mil. Kč
určit vhodného uchazeče – veřejnou výzkumnou instituci, která má shodný předmět
výzkumu uvedený ve zřizovací listině s výzkumnou potřebou. Této instituci bude
možné zadat zakázku přímo (3).
Dále je třeba ověřit, zda je tento postup možné aplikovat i u veřejných zakázek nad
1 mil. Kč, a to v případě, že je zřejmé, že není možné zadat veřejnou zakázku
jinému uchazeči (4). Novelizace vnitřního předpisu bude provedena v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách.
O3: KaTA
KT: 31. 10. 2013
O4: KaTA
T: 25. 10. 2013
Předsednictvo ukládá KaTA připravit oficiální dopis na resort MZV s informací,
že všechny předložené výzkumné potřeby MZV byly schváleny. Zároveň bude mít
MZV možnost v další výzvě předložit více než 3 výzkumné potřeby (5).
O5: KaTA
T: 9. 10. 2013
4. BETA – schválení protokolu k poptávkovému řízení a výběr nejvhodnější nabídky
k projektu č. TB020MZV031
Předsednictvo schvaluje protokol k poptávkovému řízení TB020MZV031 s názvem
„Možnosti České republiky v rozhodovacích procesech v Evropském parlamentu“
a nabídku č. 2 uchazeče Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, jako
vhodnou.
5. Návrh memoranda o spolupráci s MPSV při přípravě a budoucí realizaci OPZ
Návrh memoranda se předkládá z důvodu ukotvení spolupráce mezi MPSV
a TA ČR při přípravě operačního programu Zaměstnanost a při jeho implementaci.
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6. Posouzení projektů pro Cenu TA ČR za nejlepší spolupráci
Předsednictvo bylo informováno o průběhu posouzení projektů. Prozatím není určen
zástupce TA ČR, který bude Cenu předávat – o předání ceny se dohodnou na
udílení cen přítomní členové předsednictva a výzkumné rady.
Předsednictvo rozhodlo o ukončení hodnocení ke konci příštího týdne.
7. Jednání s p. Smolíkem (ČVUT) o administrativě spojené s projekty programu CK
P. Smolík se zúčastnil jednání přTA za účelem diskuze o administrativě spojené
s projekty programu Centra kompetence. Představil přTA prezentaci, jejímž hlavním
cílem bylo informovat přTA o administrativní zátěží spojené s projekty programu CK
a následně navrhnout řešení, jak administrativní zátěž snížit.
8. Tabulka s podklady pro hodnocení EHK a RP CK
Předseda EHK CK navrhl zpracovat přehled hodnocených projektů v 2. veřejné
soutěži programu CK v některých parametrech. Kancelář tento přehled vypracovala.
Předsednictvo rozhodlo o zaslání informativního emailu s přehledem k využití EHK
a RP(1). Napřed však bude informován prof. Ing. Čermák – e-mail zašle Bízková
(2).
O1: KaTA
T: 14. 10. 2013
O2: přTA
T: 10. 10. 2013
9. Projednání programu 173. zasedání přTA v Brně
Předsednictvo se zabývalo návrhem programu 173. zasedání, které se uskuteční
dne 8. 10. 2013 v Brně, a to v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu.
10. Projekt INKA – metody stanovení kontrolního vzorku
Předsednictvu byl předložen ke schválení materiál popisující metody stanovení
kontrolního vzorku v rámci 1. etapy projektu „INKA - Mapování inovačních kapacit
2014+“. Po diskuzi s předkladatelem vybraného návrhu v rámci JŘBU vyplynula
možnost několika možností postupu při stanovování kontrolního vzorku.
Předsednictvo vzalo na vědomí, že jako podklad pro další jednání komise o veřejné
zakázce se jeví vhodná metoda č. 2.
11. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
TA02020169
KaTA předložila přTA informaci o vývoji předčasného ukončení řešení projektu
TA02020169.
Předsednictvo bere na vědomí informaci o vývoji předčasného ukončení řešení
projektu TA02020169.
TA01010646
KaTA předložila přTA plnění úkolu, vyplývající ze 169. zasedání, kdy přTA žádost
projektu schválilo, ale zároveň požadovalo, aby příjemce doložil úpravu využívání
ověřené technologie mezi účastníky formou dodatku ke smlouvě o spolupráci.
Tento dodatek byl příjemcem doložen.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prodloužila smlouvu s příjemcem tak, aby po
skončení financování bylo možné ověřit, jak byla vypořádána vlastnická práva
k výsledkům projektu, vzniklým na základě podpory z TA ČR.
O: KaTA
T: 18. 10. 2013
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12. Doporučení z Fraunhoferova Institutu MOEZ a termín návštěvy autorů
Diskuze k tomuto podkladu se uskuteční dne 10. 10. 2013 v sídle TA ČR se
zástupci FI MOEZ.
13. Informace o počtech oponentů v databázi TA ČR
KaTA informovala přTA o tom, že bylo provedeno sjednocení databáze oponentů
TA ČR.
Je potřeba zajistit experty v oblasti matematika-fyzika a zemědělství (1).
O1: KaTA
KT: 6. 11. 2013
Předsednictvo doporučuje nadále pokračovat v kontrole oponentů a podávat
průběžné informace (2).
O2: KaTA
KT: 18. 11. 2013
14. Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka osobního vozidla
Předmětem poptávkového řízení je dodávka osobního vozidla. Jedná se o rozšíření
původní provozní potřeby, která byla předsednictvem schválena, z důvodu
neplánovaného nárůstu agendy TA ČR.
Předsednictvo bere tuto informaci na vědomí a veřejnou zakázku malého rozsahu
schvaluje.
15. Informace z jednání s AAAO a EZÚ, s. p.
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání se zástupci Asociace
akreditovaných a autorizovaných organizací a Elektrotechnického zkušebního
ústavu, s. p., které se uskutečnilo dne 20. 9. 2013 za účasti Bízkové.
Předsednictvo souhlasí se spoluprací, která by byla součástí memoranda mezi
TA ČR a AAAO.
16. Různé
Kebo informoval o teritoriálním semináři MPO k exportním a investičním
příležitostem v Jižní Koreji, kterého se dne 2. 10. 2013 zúčastnil.
Předsednictvo se dohodlo, že pokud na základě předložených informací bude
časově schůdné, aby se Kebo zúčastnil mise ministra MPO do Asie – Korea,
podpoří tuto cestu (cesta ministra ve dne 16. – 18. 10. 2013).
Předsednictvo se zabývalo monitoringem tisku a přípravou na strojírensky veletrh
v Brně.
Synek a Kopecký informovali o průběhu přípravy na MSV – zajištěn stánek,
propagační materiál i spoty.
Předsednictvo bere na vědomí Doporučení a stanoviska z 26. zasedání KR. Návrh
odpovědi připraví KaTA na další jednání přTA.
O: KaTA
T: 7. 10. 2013
Předsednictvo schválilo Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů
předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok
2013 a zprávy o činnosti Technologické agentury České republiky za rok 2013.
Tento materiál bude odeslán RVVI dne 7. 10. na vědomí a dále k projednání vládě.
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Další zasedání:

datum: 8. 10. 2013 v 15:00 h
místo: Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno

Přílohy:

Prezenční listina ze 172. zasedání předsednictva TA ČR
Program 172. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 172. zasedání přTA

Zapsal:

Ondračková

Kontroloval:

Bízková
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