č.j.: TACR/9408/2013

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 174

Datum: 10. 10. 2013

Od–do: 11:15–13:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Bunček, Janeček, Kebo, Komárek, Orlová, Knorr
Omluveni: Rottová
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 173. zasedání přTA
Zápis ze 173. zasedání přTA ze dne 8. 10. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Dohoda o spolupráci mezi TA ČR a Komorou pro hospodářské styky se
SNS, s. o. k.
Předsednictvo projednalo návrh dohody o spolupráci s Komorou pro Hospodářské
styky se SNS, s. o. k. a souhlasí s uzavřením této dohody. Předsednictvo rozhodlo,
že memorandum bude podepsáno slavnostně a ukládá KaTA toto připravit.
Všechna ujednání o spolupráci s vnějšími subjekty se nadále budou nazývat
memorandy, pokud s tím druhá strana ujednání bude souhlasit.
3. Návrh Dohody o spolupráci s AAAO
Předsednictvo projednalo návrh Dohody o spolupráci s AAAO a souhlasí
s uzavřením této Dohody/memoranda. Předsednictvo rozhodlo, že memorandum
bude podepsáno slavnostně a ukládá KaTA toto zorganizovat.
4. Návrh Dohody o spolupráci s AMSP ČR
Předsednictvo se opětovně zabývalo návrhem dohody o spolupráci s AMSP ČR
a rozhodlo, že Dohoda bude jako memorandum podepsána slavnostně.
Schválením tohoto memoranda zároveň přTA souhlasí, že bude zpracován akční
plán a jeho kontrola bude prováděna 2 krát ročně. Úkol pro KaTA – připravit
slavnostní podpis memorand a zpracovat návrh akčních plánů (1).
O1: KaTA
KT: 10. 1. 2014
Ve věci memorand/dohod se přTA rovněž dohodlo, že:
• správu všech vnitrostátních memorand/dohod, včetně držení jejich originálu,
zajistí Kořínková.
• správu všech zahraničních memorand, včetně držení jejich originálu, zajistí
Matolín.
• Jedno paré všech originálů bude uloženo ve spisovně.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zajistila slavnostní podpis všech 3 Dohod
– AAAO, AMSP a Komora pro hospodářské styky se SNS, s. o. k. (2)
O2: KaTA
KT: 31. 10. 2013
5. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 26. zasedání KR
Předsednictvo se opětovně zabývalo návrhem odpovědi na Doporučení
a stanoviska z 26. zasedání KR. Projednalo úpravy a pověřilo KaTA, aby
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zkontrolovala dle platné Směrnice informace související s duplicitami.
O: KaTA
T: 15. 10. 2013
Po veškerých úpravách bude dopis odeslán předsedovi KR.
6. Schválení návrhu programu EPSILON
Předsednictvo se schválením návrhu programu EPSILON bude zabývat na příštím
jednání.
7. Schválení členů interní pracovní skupiny k programu DELTA
Tento bod byl přesunut na příští jednání přTA.
8. Předávání cen na akcích Cena TA ČR za nejlepší spolupráci roku 2013 a Ceny
TA ČR – „Setkání s perspektivami 2013“
Předsednictvo se zabývalo výběrem projektu k ocenění v rámci Nejlepší spolupráce
roku, k udělení Ceny TA ČR za nejlepší spolupráci roku 2013.
9. Informace o přípravě novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách
Předsednictvo bere na vědomí informaci o přípravě novely zákona č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách a souhlasí, aby TA ČR byla členem pracovní skupiny
k investičním pobídkám.
KaTA byla pověřena připravit dopis pro MPO se žádostí o zařazení do pracovní
skupiny k přípravě novelizace zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.
O: KaTA
T: 17. 10. 2013
10. Zpráva ze služební cesty v Drážďanech na Saském ministerstvu vědy a umění
Předsednictvo se tímto bodem bude zabývat na příštím jednání.
11. Různé
KaTA byla pověřena přípravou speciálního školení pro přTA k aplikaci Google (1).
O1: KaTA
KT: 22. 10. 2013
Předsednictvo se zabývalo doporučením RVVI k certifikovaným metodikám
a projednalo komentáře k tomuto doporučení vytvořené Kovářem. Na základě
jednání zaujalo přTA kritické stanovisko k tomuto doporučení. Tento výstup je
zpracován nekvalitně, odporuje závazným právním předpisům pro VaV.
Předsednictvo pověřilo Kováře přípravou podkladů – návrhu úpravy certifikace
metodik (jako materiál pro jednání vlády). V materiálu bude uvedeno, jak nastavit
způsob certifikace (uznávání výsledků) s ústředními orgány státní správy, včetně
zdůvodnění (2).
O2: KaTA
T: 15. 10. 2013
Předsednictvo zmocnilo Knorra ke kritickému vyjádření na Úřadu vlády v této věci.
KaTA byla pověřena přípravou stručné informace z Hodnocení S3 strategie ČR
– zprávy na webu Technologického centra (3).
O3: KaTA
T: 17. 10. 2013
Kebo podal krátkou informaci o schůzce Dozorčí rady k IPn Metodika, která se
uskutečnila dne 10. 10. 2013.
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Další zasedání:

datum: 17. 10. 2013 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 174. mimořádného zasedání předsednictva
TA ČR
Program 174. mimořádného zasedání přTA
Přehled úkolů ze 174. mimořádného zasedání přTA

Zapsal:

Orlová

Kontroloval:

Bízková
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