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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 188

Datum: 9. 1. 2014

Od–do: 9:45–16:30 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 zápisu a úkolů ze 187. zasedání přTA
Zápis ze 187. zasedání přTA ze dne 3. 1. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Nastavení podmínek veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo diskutovalo o zaměření 1. veřejné soutěže (VS) programu EPSILON.
Bylo rozhodnuto, že termín vyhlášení 1. VS bude posunut na konec dubna t. r.
Předsednictvo se dohodlo, že 1. VS bude zaměřena na 4 relevantní základní oblasti
dle Národních priorit orientovaného výzkumu (NPOV), bližší specifikace vznikne na
základě podkladů KaTA, které budou hotovy v průběhu dvou týdnů.
Dále bylo dohodnuto, že se uskuteční schůzky se zástupci příslušných resortů
(MPO, MŽP a MD), kterým bude navrženo, aby k jednání přizvali i zástupce
technologických platforem, které jsou jim věcně příslušné. Schůzky s jednotlivými
resorty proběhnou separátně a následně by bylo svoláno společné jednání.
KaTA byla v souvislosti s tím pověřena, aby připravila přehled technologických
platforem a jejich přiřazení k resortům (1). Zároveň KaTA připraví návrh dopisu pro
resorty s termínem jednání, dopisy budou odeslány na věcně příslušné náměstky
ministrů (2).
O1: KaTA
T: 24. 1. 2014
O2: KaTA
T: 14. 1. 2014
Předsednictvo pověřilo KaTA:
• připravit přehled, jaká témata se již podporují na úrovni EU (H2020) tak, aby
TA ČR podporovala v programu EPSILON nové projekty s touto znalostí (3);
• dopracovat analýzu k programu ALFA (1–3 VS), která témata TA ČR již
podporuje nejvíce (4);
• zpracovat křížovou analýzu programu ALFA z pohledu naplnění NPOV (5);
• zpracovat přehled o tom, jaká jsou kritéria hodnocení excelence v rámci
projektu IPn Metodika (6);
• zveřejnit na webových stránkách TA ČR zprávu o tom, že se termín
vyhlášení 1. VS posouvá na konec dubna s tím, že bude vyhlášen ve
4 oblastech NPOV, které plní program EPSILON schválený vládou (7).
• oslovit resorty (MPO, MŽP a MD) s žádostí o schůzky, které by se měly
uskutečnit do konce února t. r. (8).
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O3: KaTA
O4: KaTA
O5: KaTA
O6: KaTA
O7: KaTA
O8: KaTA

KT: 24. 1. 2014
T: 20. 1. 2014
KT: 31. 1. 2014
KT: 24. 1. 2014
T: 15. 1. 2014
T: 20. 1. 2014

KaTA se následně sejde ke zpracovaným podkladům a poté bude následovat
diskuze na zasedání přTA.
MJ byl pověřen, aby prodiskutoval s prof. Moravcovou stav projektu IPn Metodika
(9).
O9: KaTA
KT: 20. 1. 2014
Předsednictvo se dohodlo na zpracování kritérií hodnocení excelence (10).
O10: KaTA
KT: 24. 1. 2014
3. Strategie TA ČR 2025
Předsednictvo se zabývalo Strategií TA ČR do roku 2025 (STRATA 2025).
RB uvedla, že návrh na další formulaci STRATA 2025 bude předložen na
34. zasedání VR dne 10. 1. 2014.
Předsednictvo se dohodlo, že STRATA 2025 bude zaměřena, jak na potřeby
TA ČR, tak i na potřeby vnější. Bude zaměřena na systém VaV a inovační prostředí
v ČR; v úvahu budou vzaty také kraje a municipality jako zadavatelé a uživatelé
výsledků výzkumu.
KaTA byla pověřena zpracováním přehledu aktivit regionů a obcí v oblasti VaV.
O: KaTA
KT: 20. 1. 2014
4. Diskuze ke kontrolám, oponentním řízením, ukončování projektů, výsledky
projektů aj.
Předsednictvo diskutovalo věcnou i formální stránku kontrol, k čemu prioritně mají
prováděné kontroly sloužit a o definici používaných pojmů.
Bylo dohodnuto, že je třeba jednoznačně definovat užívané pojmy – například cíl
a účel projektu a připravit k tomu výklad a zveřejnit příklady. Podklady budou
připraveny KaTA a předány přTA. Po jejich odsouhlasení budou diskutovány
s Generálním finančním ředitelstvím, protože se jedná o zásadní záležitosti při
poskytování dotací (viz účel a cíl dotace).
O: KaTA
KT: 20. 1. 2014
Další diskuze k tomuto tématu se uskuteční na 189. zasedání.
5. Program MI(KRO) – zadání zpracování programu
MB informoval přTA o závěrech z jednání k dopracování návrhu programu MI(KRO).
Bylo dohodnuto, že KaTA zpracuje koncept programu.
MB uvedl, že na 190. zasedání přTA bude předložen koncept programu.
Předsednictvo souhlasí s uvedeným postupem.
6. Rozhodnutí o ukončení řešení projektu TB010MZV047
Předsednictvu byly předloženy informace o projektu TB010MZV047, u něhož došlo
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k tomu, že osobní náklady a cestovné v rámci projektu byly pravděpodobně čerpány
v rozporu se všeobecnými podmínky Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
KaTA žádá přTA o rozhodnutí, jakým způsobem bude projekt ukončen.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby si vyžádala od občanského sdružení, které je
realizátorem projektu, jeho stanovy a následně svolala schůzku s řešiteli projektu za
účasti P. Valdmana, L. Pilátové a L. Horského z KaTA.
O: KaTA
KT: 20. 1. 2014
7. SME-16 Směrnice pro poptávková řízení a zadávání veřejných zakázek v programu
BETA v2
Předsednictvo schvaluje SME-16 Směrnici pro poptávková řízení a zadávání
veřejných zakázek v programu BETA – verze 2.
8. CK 2 – vyjádření RVVI k podpořenému projektu TE02000162
Na základě závěrečného stanoviska přTA k návrhu projektu TE02000162 KaTA
oslovila 1. místopředsedkyni RVVI s žádostí o stanovisko, zda tento projekt může
TA ČR podpořit i přesto, že se hlásí pouze k prioritní oblasti 6 NPOV „Bezpečná
společnost“.
V odpovědi bylo TA ČR doporučeno, aby v případě, že projekt je v souladu s cíli
programu Centra kompetence a splnil všechny podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci, zejména binární kritéria, konzultovala nastalou situaci s věcně
příslušnými resorty, tedy MV a MO, které jsou poskytovateli podpory VaVaI pro
prioritní oblast 6.
Předsednictvo souhlasí s odesláním dopisu na MO a MV po provedení drobné
formulační úpravy.
O: KaTA
T: 16. 1. 2014
9. Stanovisko k chybně podaným návrhům projektů ve 4. veřejné soutěži programu
ALFA
Předsednictvo bere předložený materiál na vědomí a dohodlo se, že případná
vyloučení návrhů projektů v rámci 4. VS programu ALFA, budou projednána
současně s výsledky formální kontroly.
V rámci dožádání chybějících formálních náležitostí od uchazečů přTA rozhodlo,
že výzva k doplnění bude odeslána ze strany KaTA všem dotčeným uchazečům
najednou s tím, že možnost k doplnění bude těmto uchazečům umožněna pouze
jedenkrát – vícekrát KaTA nebude uchazeče o doplnění žádat.
10. Memorandum a Akční plán spolupráce mezi TA ČR a SP ČR
Předsednictvo schvaluje Memorandum a Akční plán spolupráce mezi TA ČR
a Svazem průmyslu a dopravy ČR s drobnou úpravou v textu Akčního plánu.
KaTA byla pověřena informovat o schválení obou dokumentů zástupce SP ČR
a zaslat aktuální verze návrhů elektronickou cestou SP ČR.
O: KaTA
T: 10. 1. 2014
11. Zahájení spolupráce se Slovenskou inovační a energetickou agenturou – SIEA
Předsednictvo schvaluje záměr vstoupit do kontaktu se SIEA a pověřuje
P. Matolína, aby vyjednal setkání se slovenskou agenturou.
Účast na jednání ze strany přTA bude řešena až po sjednání termínu setkání.
O: KaTA
KT: 31. 1. 2014
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12. Zhodnocení dopadů navrhovaného vnitřního předpisu – návrh úpravy
J. Klubal krátce uvedl problematiku zakotvení metodiky RIA, tj. hodnocení dopadů
regulace vnitřních předpisů na zdroje TA ČR. Zpracovány byly 2 „pilotní“ verze
hodnocení RIA vnitřních předpisů – jedna zaměřena pouze na zhodnocení dopadů
na lidské zdroje, druhá komplexněji pojatá s ohledem na celkový počet projektů, pro
které bude třeba tyto úkony realizovat, dále reflektující náročnost procesu z hlediska
informačních systémů a infrastruktury.
K. Kusáková zpracovala návrh formuláře jako průnik obou použitých přístupů
zohledňující náklady za proces a celkové nálady reflektující počet projektů. Zároveň
je možné doplnit slovním komentářem.
PK vznesl požadavek na nutnost posuzování také dopadů na příjemce
(administrativní zátěž). Na základě připomínky RB bude připraven formulář
a „úplnou RIA“, tj. s dopady na všechny účastníky procesu (obdoba „plné RIA“, která
se používá v legislativním procesu – dopady na podnikatelský sektor, analogicky
příjemce podpory z TA ČR).
Dále byla diskutována otázka, v případě kterých vnitřních předpisů zpracovávat RIA.
Předsednictvo rozhodlo, že půjde o předpisy s dopadem do procesního modelu.
O zpracování RIA rozhodne garant vnitřních předpisů ve spolupráci
s administrátorem procesu.
Předsednictvo dále rozhodlo, že nejprve bude tento postup pilotně ověřen
u 2 předpisů, poté bude zakotven do SME-01.
O: KaTA
T: 15. 3. 2014
13. Harmonogramy vyhlašovaných veřejných soutěží programů TA ČR
Předsednictvo souhlasí s předloženým harmonogramem vyhlašování veřejných
soutěží programů TA ČR:
GAMA – 30. 1. 2014
DELTA – 29. 5. 2014
EPSILON – konec dubna 2014
Pro 1. veřejnou soutěž 1. podprogramu programu GAMA je třeba stanovit objem
finančních prostředků.
O: KaTA+přTA
KT: 15. 1. 2014
14. CK 2 – rozhodnutí o stížnostech a prodloužení lhůty pro rozhodnutí o stížnostech
Předsednictvo rozhodlo o odmítnutí stížností k návrhům projektů TE02000097,
TE02000016, TE02000009, TE02000042, TE02000086.
Předsednictvo rozhodlo, že u stížností k návrhům projektů (TE02000077,
TE02000032 a TE02000226) vzhledem k jejich složitosti, prodlouží lhůtu pro
projednání o 30 kalendářních dní.
KaTA na základě rozhodnutí přTA připraví pro dotčené uchazeče dopis
s oznámením o prodloužení lhůty.
O: KaTA
T: 15. 1. 2014
15. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
Předsednictvo bere na vědomí výsledek závěrečného oponentního řízení projektu
TA01011239.
16. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí předložený přehled materiálů v eKLEP.
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17. Doporučení a stanoviska KR pro TA ČR z 29. jednání KR
Předsednictvo bere na vědomí Stanoviska a doporučení z 29. zasedání KR
a pověřuje KaTA ve spolupráci s RB připravit návrh odpovědi a předložit jej na
189. zasedání přTA.
O: KaTA
T: 14. 1. 2014
18. Ověření hlasování per rollam ve věci dodatečného jmenování členů Komise pro
přijímání návrhů projektů pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci dodatečného jmenování členů
Komise pro přijímání návrhů projektů pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA.
Zápis o usnesení z hlasování per rollam je přílohou tohoto zápisu.
19. Usnesení předsednictva České konference rektorů 8. 1. 2014
Předsednictvo bere na vědomí usnesení předsednictva ČKR ze dne 8. 1. 2014.
20. Pozvánka na 3. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
(VVVMKT)
Předsednictvo bere na vědomí informaci o konání 3. schůze VVVKMT a pověřuje
KaTA předat pozvánku KR s žádostí o určení zástupce za KR, který se dne
23. 1.2014 schůze zúčastní. Jako zástupce přTA se zúčastní PK.
O: KaTA
T: 9. 1. 2014
21. Různé
RB informovala o termínech Kulatých stolů expertů k úpravě programů BETA
a OMEGA. Za TA ČR se vždy zúčastní prof. Hajič, RB, M. Kraus a K. Nevídalová.
17. 1. 2014 – zaměřen na kreativní ekonomiku
21. 1. 2014 – zaměřen na společenské vědy
14. 2. 2014 – zaměřen na kulturní vědy
RB uvedla, že všechny výstupy projektů z oblasti společenských věd jsou zajímavé
pro municipality a regiony, takže by bylo dobré projednat, zda navázat v této věci
komunikaci také s nimi, rovněž s resorty, kterých se tato témata týkají. S nimi by se
pak uskutečnila 2 další jednání.
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby připravila návrh dopisu na Asociaci krajů
a Svazu měst a obcí, aby stanovili zástupce, jež by jednal s TA ČR v oblasti VaV
(1).
O1: KaTA
T: 20. 1. 2014
Předsednictvo se zabývalo otázkou sdělování údajů mezi poskytovateli veřejné
podpory ve VaVaI. TA ČR chce zamezit duplicitám mezi projekty, které jsou
podporovány v rámci ČR, a proto chce spolupracovat s dalšími poskytovateli ve
VaVaI tak, aby se zamezilo plýtvání finančních prostředků.
Předsednictvo pověřilo KaTA přípravou dopisu pro Úřad pro ochranu osobních
údajů s žádostí o výklad, zda je možné sdělování osobních údajů příjemců podpory
mezi poskytovateli tak, aby nebyl porušen zákon o ochraně osobních údajů (2).
O2: KaTA
T: 15. 1. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že navrhne VR a KR termín pro společné zasedání
přTA, VR a KR na přelomu března a dubna 2014. Na společném zasedání je třeba
diskutovat 1. veřejnou soutěž programu EPSILON.
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MB informoval o jednáních:
6. 1. – účast na jednání s dodavatelem veřejné zakázky na analýzu zdravotnického
výzkumu; do 10. 1. 2014 má dle smlouvy dodavatel předat 1. verzi analýzy
a poté k této analýze bude probíhat připomínkové řízení.
– účast na vypořádání připomínek MZd; TA ČR byla zahrnuta do koncepce
zdravotnického výzkumu, a to tak, že bude přispívat prostřednictvím svých
programů do národní priority č. 5.
7. 1. – VaVpI klub v Brně (JIC); prezentace nového OP VVV centrům.
– konzultace na ÚOHS k nové Blokové výjimce a Rámci společenství.
Předsednictvo dle informací z jednání od MB rozhodlo pozvat na TA ČR
prof. Černáka z Masarykovy univerzity, který má rozsáhlé zkušenosti
s patentováním (3).
O3: přTA
KT: 31. 1. 2014
Dále RB informovala o schůzce s doc. Švejdou z Asociace inovačního podnikání
ČR, která se uskutečnila dne 8. 1. 2014. Domluvena spolupráce při vydávání
časopisu Inovační podnikání a transfer technologií.
RB informovala o schůzce s náměstkem MMR p. Braunem, se kterým se sešla dne
8. 1. Na schůzce byla projednána dohoda o partnerství a Operační program
technická pomoc (OP TP).

VK podal základní informaci o 11. jednání pracovní skupiny pro mezinárodní
spolupráci zabývající se problematikou implementace programu DELTA, spoluprací
s MZV, přípravou Akčního plánu na rok 2014, spoluprací s OECD, rozvojovými
zeměmi a Latinskou Ameriikou. Podrobnější informace bude podána na
189. zasedání přTA.
Předsednictvu byl předložen pro informaci nový dispoziční lístek, který bude
využíván pro zadávání úkolů členům přTA a KaTA.
Předsednictvo souhlasí se zavedením upravených dispozičních lístků.
Další zasedání:

datum: 16. 1. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 188. zasedání předsednictva TA ČR
Program 188. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 188. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 8.1.2014

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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