č.j.: TACR/10682/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 185

Datum: 12. 12. 2013

Od–do: 13:00–18:40 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin
Bunček, Ph. D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek,
CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni:
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisů a úkolů ze 180., 181., 182., 183. a 184. zasedání přTA
Všechny tyto zápisy byly schváleny s tím, že je předsedkyně v součinnosti
s tajemnicí ještě po formální stránce zkontrolují.
Úkoly vyplývající z těchto zápisů jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
Předsednictvo se dohodlo, že v případech, kdy bude příjemce žádat o schválení
výsledku, který by vytvořil nad rámec sjednané Smlouvy o poskytnutí účelové
podpory, bude mu přidání nového výsledku schváleno.
TA01020969
Příjemce žádá o schválení výsledku, který byl dosažen neplánovaně nad rámec
projektu. Současně s touto změnou je provedena změna čísla účtu u ČNB.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje přidání nového výsledku a bere na vědomí změnu čísla
účtu u ČNB projektu TA01020969.
TA01021331
Příjemce podal žádost o změnu termínu dosažení výsledku. KaTA si vyžádala
doplnění o popis změny etap a činností v roce 2013 a 2014. Žádost byla doplněna
dne 30. 10. 2013.
Zpravodaj projektu nedoporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu termínu dosažení výsledku projektu
TA01021331.
TA01020871
Příjemce podal žádost o změnu termínu dosažení výsledků a o prodloužení
platnosti Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
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Předsednictvo rozhodlo, že příjemce bude vyzván, aby doložil potvrzení od
Evropského patentového úřadu o podání patentu k tomuto projektu (1).
KaTA dále osloví zpravodaje projektu s tím, aby prověřil, zda patentová přihláška
souvisí s projektem TA01020871 (2).
O1: KaTA
T: 16. 12. 2013
O2: KaTA
T: 16. 12. 2013
TA01030170
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení a realizace u třech výsledků
a o prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo rozhodlo, že příjemce bude vyzván, aby doložil potvrzení od
Evropského patentového úřadu, o podání patentu k tomuto projektu (3).
KaTA dále osloví zpravodaje projektu s tím, aby prověřil, zda patentová přihláška
souvisí s projektem TA01030170 (4).
O3: KaTA
T: 16. 12. 2013
O4: KaTA
T: 16. 12. 2013
TA01021055
Příjemce žádá o změnu pořadí dosažení výsledků pro roky 2013 a 2014 a přidání
3 výsledků.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku a přidání nových
výsledků projektu TA01021055.
TA01030817
Příjemce žádá o úpravu výsledků, úpravu termínu dosažení výsledků a prodloužení
platnosti Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky ke schválení žádosti.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o žádosti příjemce a pověřilo KaTA, aby si
k žádosti o změnu vyžádala ještě jeden oponentní posudek – zhodnotit cíle projektu,
čeho v projektu mělo být dosaženo (5).
O5: KaTA
T: 7. 1. 2014
Předsednictvo ukládá příjemci vrácení podpory ve výši 1 077 333 Kč.
TA03010633
Příjemce žádá o změnu rozpočtu z důvodu nespotřebovaných finančních
prostředků. Nespotřebované prostředky budou příjemcem vráceny na účet
poskytovatele před koncem kalendářního roku.
KaTA nenalezla administrativní překážky ke schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu rozpočtu projektu TA03010633.
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3. Návrh Dohody o spolupráci s AV ČR
Předsednictvo souhlasí s návrhem Dohody o spolupráci s Akademií věd České
republiky, kdy AV ČR bude zastoupena Radou pro spolupráci Akademie věd České
republiky s podnikatelskou a aplikační sférou.
4. Vyřazení nekvalitních oponentů z databáze TA ČR
MJ informoval o předloženém materiálu a důvodech vyřazení jednotlivých oponentů,
jejichž činnost pro TA ČR byla vyhodnocena jako nekvalitní.
Předsednictvo rozhodlo, že u 11 oponentů nebude TA ČR dále využívat jejich
služeb a KaTA zajistí, aby tito oponenti již dále nehodnotili žádné projekty TA ČR
(1).
O1: KaTA
T: 31. 12. 2013
U dalších oponentů, kteří nevykazují perfektní výsledky včetně 4 diskutovaných
oponentů přTA pověřilo KaTA, aby dále sledovala jejich činnost (2).
O2: KaTA
KT: 28. 3. 2013
O vyloučení oponentů z databáze TA ČR podá KaTA informaci kontrolní radě
TA ČR (3).
O3: KaTA
T: 13. 12. 2013
5. Návrh témat pro spolupráci s Cambridge University
Předsednictvo doporučuje v roce 2014 spolupracovat se studenty z University
of Cambridge (CU) a pověřuje KaTA předat CU návrh témat k výběru.
Za předsednictvo byl stanoven garantem spolupráce VK.
6. INKA – 11. jednání se zájemcem
MB shrnul závěry z 10. jednání se Zájemcem dne 6. 12. 2013. Na tomto jednání
byla vyjasněna většina z bodů Realizační smlouvy, na kterých doposud nepanovala
shoda. Během 185. jednání přTA rozhodlo po diskuzi se zájemcem o zbývajících
bodech.
Tímto byly vypořádány všechny body a návrh Realizační smlouvy lze považovat za
finální.
Byla stanovena lhůta pro podání nabídky, a to na 17. 12. 2013, 12:00 hod.
Předsednictvo pověřuje KaTA za účelem vyhodnocení nabídky sestavením Komise
pro otevírání obálek a Komise pro hodnocení nabídky, které provedou svou činnost
bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídky (1).
O1: KaTA
T: 13. 12. 2013
Závěry z jednání Komisí budou předloženy na 186. zasedání přTA (2).
O2: KaTA
T: 19. 12. 2013
7. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
Předsednictvo schválilo výsledek závěrečného oponentního řízení projektu
TA01030849.
8. BETA – Nominace do Rady programu
KaTA předložila přTA informaci o návrhu MZV na obměnu člena Rady programu
BETA (Ing. Vladimíra Bärtla za Ing. Petra Kypra).
Předsednictvo vzalo předloženou informaci na vědomí a ukládá KaTA předat
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nominaci nového kandidáta do RP BETA za MZV výzkumné radě k projednání.
O: KaTA
T: 17. 12. 2013
9. Usnesení 123. zasedání Pléna České konference rektorů ze dne 5. 12. 2013
Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení 123. zasedání Pléna České konference
rektorů ze dne 5. 12. 2013.
10. Hodnocení proveditelnosti oborového klastrování CK v ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí materiál s názvem „Hodnocení proveditelnosti
oborového klastrování Center kompetence v ČR“, který byl zpracován na základě
studie doc. Kadeřábkové.
11. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v elektronické knihovně materiálů
pro jednání vlády (eKLEP).
V případě potřeby mohou členové přTA zasílat své připomínky k materiálům
v eKLEP příslušným zaměstnancům KaTA nebo E. Kořínkové.
Tento přehled bude KaTA pravidelně předkládat na každé zasedání přTA.
12. Dopis ÚOHS – právně konformní prodloužení stávajících režimů veřejné podpory,
které využívají blokovou výjimku
MB informoval o dopisu ÚOHS, který se týká prodloužení stávající Blokové výjimky
do konce června 2014 a povinností poskytovatelů vyplývajících z nově schválené
Blokové výjimky.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
KaTA byla pověřena, aby připravila změnu všech programů do vlády, jakmile bude
ve Věstníku EK vydána nová Bloková výjimka. Je potřeba zkontrolovat, zda jsou
všechny programy TA ČR v souladu s novou Blokovou výjimkou.
O: KaTA
KT: 28. 2. 2014
13. Informace z 2. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
RB informovala o výsledcích 2. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu, která se uskutečnila dne 11. 12. 2013.
Na tomto jednání byla TA ČR informována o tom, že se předpokládá krácení
rozpočtu všech kapitol a následující den se o rozpočtu bude dále diskutovat
v Rozpočtovém výboru.
RB dále uvedla, že po novém roce bude na TA ČR pozván předseda VVVKMT
prof. Zlatuška a následně celý Výbor – zajistí KaTA.
O: KaTA
KT: 10. 1. 2014
14. Odpověď na Doporučení a stanoviska KR z 28. zasedání
Předsednictvo se zabývalo odpovědí na Doporučení a stanoviska kontrolní rady
z 28. zasedání.
Předsednictvo pověřilo RB ve spolupráci s KaTA upravit odpověď a poté předat
předsedovi KR.
O: přTA+KaTA
T: 13. 12. 2013
29. zasedání KR dne 20. 12. 2013 se zúčastní PK a VK.
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15. Různé
Kvalita projektů TA ČR – CK2 a ALFA3
Předsednictvo pověřilo KaTA zpracováním informace o kvalitě projektů TA ČR
za programy Centra kompetence (2. veřejná soutěž) a ALFA (3. veřejná soutěž)
dle požadavku RVVI z 29. 11. 2013, dle návrhu MB (1).
K podkladu se před odesláním vyjádří přTA (2).
O1: KaTA
T: 16. 12. 2013
O2: přTA
T: 17. 12. 2013
RB podala krátkou informaci o účasti na XLIII. zasedání Akademického sněmu
AV ČR dne 12. 12. 2013.
RB dále informovala, že ve vládě byly schváleny odměny pro VR TA ČR a v příštím
týdnu je na programu vlády k projednání program EPSILON (je předkládán
s rozporem s MŠMT) a Statut TA ČR (předkládán bez rozpravy).
RB informovala o schůzce s p. Muřickým a p. Laciokem. Diskutováno bylo zapojení
energetické platformy do přípravy programu EPSILON.
RB předá informace z jednání předsednictvu (3).
O3: přTA
T: 20. 12. 2013
RB iniciovala s doc. Stehlíkem, děkanem Filozofické fakulty UK, přípravu Kulatých
stolů zaměřených na program OMEGA v příštím roce. Jednalo by se o 3–4 Kulaté
stoly.
RB uvedla, že p. Havlíček zpracoval přehled, jak lze využít možností ČEB a EGAP
na podporu smluvního výzkumu (exportu služeb ve výzkumu). Tuto informaci
rozešle RB předsednictvu (4).
O4: KaTA
T: 20. 12. 2013
PK informoval o připravovaných výsledcích skupiny pro finanční nástroje. Uvedl, že
do konce týdne budou práce na výsledcích dokončovány a nejpozději 16. 12. bude
připravena základní studie. Poté budou vytipována vhodná témata a nástroje pro
jejich realizaci. Dále se bude pracovat na vytvoření metodiky pro analýzu dopadu
přímých či nepřímých podpor.
Předsednictvo požaduje od všech pracovních skupin připravit výstup ke konci t. r.
s informací o dalším postupu (5).
O5: KaTA
T: 31. 12. 2013
MB informoval o schůzce s firmou Elsevier dne 10. 12. 2013 týkající se nabídky
využití nástrojů pro zajištění hodnotitelů projektů. TA ČR bylo nabídnuto využití
nástrojů pro přidělování oponentů s tematicky blízkým zaměřením (Scival) a nástroj
na porovnávání duplicit.
Předsednictvo souhlasí s tím, aby KaTA vyzkoušela tyto nástroje.
Dále MB informoval o jednání se zástupci společnosti Ernst & Young o nepřímé
podpoře a přípravě dotazníku.
MB podal krátkou informaci o schůzce se zástupci Technologického centra AV ČR
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za účelem rozpracování podkladů pro vhodné zacílení 1. veřejné soutěže programu
EPSILON a problematice FET (Future Emerging Technologies) a KET (Key
Enabling Technologies) dne 12. 12. Na této schůzce bylo dohodnuto vytvoření
analýzy ke KET a stručný přehled o tom, co je považováno za KET.
Dne 11. 12. se uskutečnila schůzka s R. Lečbychovou z EK za účasti MB.
Dohodnuta společná schůzka s MŠMT.
MB informoval, že bude zrevidováno složení členů Rady vlády pro
konkurenceschopnost a informační společnost a za TA ČR byla nominována do této
Rady RB.
PK informoval o ustavení pracovní skupiny RVVI s IBM, ve které by měla být
zapojena i TA ČR. Tato pracovní skupina by se měla zabývat ochranou duševního
vlastnictví (IPR).
Předsednictvo bere informaci na vědomí a souhlasí se zapojením TA ČR do této
pracovní skupiny s tím, že by bylo dobré zapojit i ÚPV. Za TA ČR se práce skupiny
zúčastní PK, případně MB.
VK uvedl, že připravuje zprávu ze služební cesty v Japonsku, kterou předloží na
některé další zasedání.
Dále informoval o jednání s představiteli Taiwanu, na kterém bylo diskutováno o
konkrétním navázání projektů/druhý model financování v rámci programu DELTA.
Dále uvedl, že se zástupci KIAT bude nové setkání s tím, že by mohlo být
podepsáno memorandum o spolupráci.
MJ informoval o jednání na MZV ke vztahům s Etiopií.
LK uvedl, že nastává problém s aplikací (Patriot), kdy se pracuje současně na
aplikaci pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA a 1. veřejnou soutěž programu
GAMA.
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA a posouvá termín vyhlášení 1. veřejné
soutěže programu GAMA na konec ledna 2014.
Předsednictvo se dohodlo, že první zasedání přTA v novém roce se uskuteční dne
3. 1. 2014 od 9:30 h.
Další zasedání:

datum: 19. 12. 2013 v 12:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 185. zasedání předsednictva TA ČR
Program 185. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 185. zasedání přTA
Zápis z 11. jednání se zájemcem v rámci jednacího řízení bez
uveřejnění

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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