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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 179

Datum: 14. 11. 2013

Od–do: 11:30–16:30 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB), doc. Dr. Ing.
Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek (PK), Drahuše Rottová (DR), Ing.
Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 178. zasedání přTA
Zápis ze 178. zasedání přTA ze dne 7. 11. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TD010042, TD010104, TD010156
Příjemce žádá o prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory u svých
3 projektů z důvodu nedosažení výsledků.
Zpravodaj projektu doporučil prodloužení Smlouvy schválit a Rada programu vzala
žádost na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje žádost o prodloužení smluv projektů TD010042,
TD010104, TD010156.
Zároveň se přTA domluvilo na schůzce k procesu vydávání rozhodnutí
a souvisejících písemných podkladů, které jsou nyní pro příjemce vypracovávány
(Dodatky smluv). Tato schůzka by se měla uskutečnit přibližně za měsíc.
TE01020168
Předsednictvu byla opětovně předložena žádost příjemce o změnu harmonogramu
projektu. Vzhledem k možnému střetu zájmů 4 členů přTA (MJ, MB, PK, VK) bylo
projednání žádosti přesunuto ze 178. zasedání na 179.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo se rozhodlo žádost příjemce projektu TE01020168 ještě odložit s tím,
že otázka možného střetu zájmů bude ještě diskutována a KaTA připraví podklady
k jednání (1).
O1: KaTA
T: 26. 11. 2013
L. Pilátová uvedla, že KaTA obdržela ještě další změnu od příjemce projektu
TE01020168.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby od příjemce projektu vyžádala závěry z řídícího
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výboru projektu (2). Předsednictvo se pak následně bude zabývat všemi
požadovanými změnami tohoto příjemce najednou.
Předsednictvo žádá zpravodaje, aby přepracoval své stanovisko o doložené změny
a aby posoudil i žádosti o změny k tomuto projektu podané v letošním roce (3).
O2: KaTA
KT: 29. 11. 2013
O3: KaTA
KT: 29. 11. 2013
TE01020415
Příjemce žádá o změnu finančního plánu projektu pro roky 2013–2015. Dále
příjemce žádá o přesun všech nákladů a zdrojů dalšího účastníka ČVUT a příjemce
VUT.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo pověřuje zpravodaje o doplnění stanoviska k této změně, a to, zda je
ČVUT a VUT schopno převzít různé WP a zvážit rizika tohoto přesunu (4).
O4: KaTA
KT: 29. 11. 2013
Předsednictvo pověřilo ředitele KaTA, aby svolal schůzku k projednání struktury
posudku zpravodaje a závěry z jednání sdělil přTA (5).
O5: KaTA
T: 5. 12. 2013
TA02010543
Příjemce žádá o doplnění výsledku do projektu do roku 2012. KaTA prověřila
průběžnou zprávu příjemce za rok 2012 dle požadavku přTA ze 178. zasedání.
Předsednictvo na základě svého rozhodnutí ze 178. zasedání nepovoluje doplnění
výsledku do projektu do roku 2012. Příjemci bude povoleno doplnit výsledek do roku
2013.
TD010083
Příjemce žádá o prodloužení řešení smlouvy z původního 10/2013 na 12/2013.
Důvodem podání žádosti o prodloužení smlouvy jsou změny na MPSV a MPO. Dále
příjemce žádá o změnu druhu výsledku.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo zamítá žádost o prodloužení smlouvy.
Předsednictvo schvaluje změnu druhu výsledku a bere na vědomí okolnosti
související s uplatněním výstupů projektu TD010083.
TD010220
Příjemce žádá o prodloužení platnosti Smlouvy o poskytnutí účelové podpory
projektu do 31. 6. 2014.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo souhlasí s prodloužením platnosti Smlouvy o poskytnutí účelové
podpory projektu TD010220.
TA02010311
Příjemce žádá o přidání výsledků do projektu.
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Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo souhlasí s přidáním výsledků do projektu TA02010311 dle žádosti,
zároveň žádá, aby byla záležitost řešena na základě řádně dodaných podkladů
(není možné postupovat na základě zmatečné a telefonicky upřesněné žádosti).
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby započala ve vzdělávání žadatelů o veřejnou
podporu v rámci TA ČR s ohledem na poskytovatelem požadované formality
– například v případě, že je splnění výsledku ve stanovený termín ohroženo, musí
příjemce žádat o prodloužení Smlouvy včas (6).
O6: KaTA
KT: 29. 11. 2013
3. Návrh Memoranda o spolupráci mezi TA ČR a AV ČR
Předsednictvo pověřuje KaTA upravit návrh Memoranda o spolupráci mezi TA ČR
a AV ČR v části IV. Akční:
Za naplňování akčního plánu bude odpovídat na straně AV ČR Rada pro
komercializaci AV ČR a na straně TA ČR Kancelář TA ČR (Kořínková).
S uvedenou úpravou přTA schvaluje návrh memoranda. Návrh Memoranda bude
odeslán AV ČR.
4. Jmenování členů Rady programu GAMA dle doporučení VR
Předsednictvo na základě nominací doporučených VR jmenuje jako členy Rady
programu GAMA Ing. Petru Janáčovou, Ing. Tomáše Hanáčka a Ing. Ladislava
Pavlíka, CSc.
5. Odpověď na Doporučení a stanoviska pro předsednictvo a Kancelář TA ČR
z 27. zasedání KR
Předsednictvo schválilo odpověď na Doporučení a stanoviska pro přTA a KaTA
vyplývající z 27. zasedání KR a pověřuje KaTA jejím odesláním předsedovi KR.
O: KaTA
T: 21. 11. 2013
6. Výsledek jednání k projektu INKA ze dne 12. 11.
Předsednictvu byl předložen zápis ze 7. jednání se zájemcem v rámci jednacího
řízení bez uveřejnění k projektu „INKA - Mapování inovačních kapacit 2014+“, a to
včetně podkladového materiálu k ceně řešení.
Předsednictvo se seznámilo s předloženými materiály a takto vyjednaný cenový
podklad schvaluje.
7. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že u projektu č. TA03021237 bude
provedena mimořádná veřejnosprávní kontrola, a to z důvodu nepřeposlání účelové
podpory dalšímu účastníku.
8. Výstupy z pracovní schůzky poskytovatelů veřejné podpory
MB předložil přTA psané informace z pracovní schůzky poskytovatelů veřejné
podpory, jež se uskutečnila v TA ČR dne 5. 11. 2013.
MB komentoval písemné podklady a doplnil některé informace.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
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9. Pozvánka na diskuzní setkání „Využití dosavadních zkušeností k přípravě
a implementaci finančních nástrojů pro období 2014–2020“
Diskuzního setkání pořádaného společností PricewaterhouseCoopers ČR, s. r. o.
s názvem „Využití dosavadních zkušeností k přípravě a implementaci finančních
nástrojů pro období 2014–2020“, které se uskuteční dne 2. 12. 2013 od 10:00 h, se
zúčastní PK.
10. Informace z jednání
RB informovala o několika jednáních, která se uskutečnila v týdnu 11.–14. 11. 2013
a jichž se zúčastnila.
11. Zápis ze schůzky na Úřadu vlády s IBM k problematice práv k duševnímu vlastnictví
Předsednictvo vzalo na vědomí zápis ze schůzky na ÚV s IBM k problematice práv
k duševnímu vlastnictví. Schůzka se uskutečnila dne 11. 11. 2013 za účasti MB.
12. Určení termínu jednání s technologickými platformami v roce 2014
Předsednictvo se dohodlo, že termínem schůzky pro jednání s Asociací
technologických platforem bude určen 16. 1. 2014 od 10:00 h.
Pozvání k této schůzce zajistí KaTA.
O: KaTA
T: 22. 11. 2013
13. Různé
Předsednictvo se zabývalo průběhem dosavadního připomínkového řízení k Návrhu
odměn za výkon funkce členům předsednictva TA ČR a výzkumné rady TA ČR
a Zprávy o činnosti TA ČR za rok 2013. Dále projednalo připomínky k návrhu na
změnu Statutu TA ČR, a připomínky k návrhu programu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje EPSILON.
Byly shrnuty zásadní připomínky ke všem těmto materiálům, s tím, že připomínkové
řízení končí dne 14. 11. 2013, a je tedy pravděpodobné, že další připomínky budou
následovat. Po ukončení připomínkového řízení budou připomínky předány členům
předsednictva Bízkové a Komárkovi, za účelem stanovení dalšího postupu při
vypořádání.
Předsednictvo se zabývalo nadcházejícím hodnocením návrhů projektů 2. veřejné
soutěže programu Centra kompetence a dohodlo se, že jednání bude nahráváno.
Veškeré materiály potřebné pro jednání připraví Oddělení veřejných soutěží a tyto
budou zpřístupněny členům přTA v Google aplikaci.
MB informoval o účasti TA ČR v tzv. CORE skupině MŠMT v řešení problematiky
full cost.
PK informoval o vzniku Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).
Nová koncepční organizace se bude profilovat jako odborné pracoviště se
zaměřením na výzkumnou činnost v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby
a správy města.
VK informoval o schůzce s Japan Science and Technology Agency (JST), která se
uskutečnila dne 8. 11. VK uvedl, že jednání bylo úspěšné a s MŠMT a GA ČR byla
dohodnuta další spolupráce.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
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Další zasedání:

datum: 18. 11. 2013 v 11:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 179. zasedání předsednictva TA ČR
Program 179. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 179. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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