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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 190

Datum: 23. 1. 2014

Od–do: 9:10–13:00 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), Drahuše Rottová
(DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 189. zasedání přTA
Zápis ze 189. zasedání ze dne 16. 1. 2014 bude schválen na dalším zasedání přTA.
Úkoly z tohoto zápisu jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. GAMA – upřesnění parametrů v 1. veřejné soutěži programu
Předsednictvo se opětovně zabývalo upřesněním jednotlivých záležitostí pro
vyhlášení 1. veřejné soutěže programu GAMA.
Byla opětovně diskutována otázka zpřístupnění souhrnné hodnotící zprávy
zpravodaje, kdy se přTA rozhodlo změnit své původní rozhodnutí a usneslo se, že
tato zpráva bude příjemcům zpřístupněna (zpřístupněna bude pouze zpráva
příjemci projektu, kterého se týká).
Z obsahu oponentského posudku bude odstraněno binární kritérium č. 2. „Doložil
hlavní uchazeč, případně další uchazeč, že disponuje statutem výzkumné
organizace?“, a to z toho důvodu, že je již obsahem formální kontroly.
MK uvedl, že do návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové podpory byly doplněny
specifické podmínky, některé pojmy a povinnosti.
Ze Zadávací dokumentace bude odstraněno čestné prohlášení k problematice IPR.
Předsednictvo pověřilo KaTA zpracováním analýzy o podaných stížnostech v rámci
veřejných soutěží (Kolik stížností bylo podáno v poměru k podaným projektům ve
všech vyhlášených veřejných soutěžích. Dále analyzovat obsah stížností, počet
odmítnutých/zamítnutých stížností a předmět stížnosti.) Tato analýza bude
zpracována s daty platnými k 31. 12. 2013 (1).
O1: KaTA
T: 20. 2. 2014
KaTA upraví Zadávací dokumentaci zejména v části definice (Transfer znalostí
změnit za Transfer technologií) a zašle přTA k vyjádření (2). Čistopis všech
materiálů bude připraven do 29. 1. 2014 k vyhlášení veřejné soutěže (3) a zveřejněn
na webu TA ČR (4).
O2: KaTA
T: 27. 1. 2014
O3: KaTA
T: 29. 1. 2014
O4: KaTA
T: 30. 1. 2014
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3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TA01020744
Příjemce podal námitku proti rozhodnutí o změně projektu, kdy přTA odmítlo žádost
o změnu výsledku jako neúplnou.
KaTA navrhuje námitku proti rozhodnutí zamítnout.
Předsednictvo zamítá námitku příjemce projektu TA01020744 a pověřuje KaTA, aby
příjemci zaslala dopis s žádostí o konkretizaci požadované změny.
O: KaTA
T: 30. 1. 2014
TA02010148
MB informoval o výsledku oponentního řízení k projektu TA02010148 a doporučuje
přTA, aby bylo rozhodnutí o žádosti o změnu výsledků projektu předložené na
189. zasedání přTA odsunuto do doby, než TA ČR obdrží průběžnou zprávu
k tomuto projektu.
Předsednictvo se rozhodlo odsunout rozhodnutí k projektu TA02010148 dle
doporučení MB.
4. Všeobecné podmínky pro zpracování posudků, stanovisek a odborných hodnocení
a pro účast v hodnoticí komisi
Předsednictvo pověřilo KaTA přepracováním a doplněním předloženého materiálu,
a to z hlediska zákona o veřejné kontrole, finančního zákona a zákona o archivnictví
a spisové službě a dále z pohledu IS.
Do předkládacího materiálu dále uvést částku odměny pro oponenty a zpracovat
otázku postihu při porušení Smlouvy – nedodání posudku, pozdní dodání posudku
apod. (1)
O1: KaTA
T: 28. 1. 2014
Předsednictvo požaduje, aby členové hodnoticích komisí programu BETA měli
podepsanou mlčenlivost pro nakládání s informacemi získanými činností
vykonávanou pro TA ČR (2).
O2: KaTA
KT: 10. 1. 2014
5. Návrh na změnu Všeobecných podmínek
Předsednictvo schvaluje předloženou revizi dokumentu Všeobecné podmínky.
6. SME-19 Směrnice pro poptávková řízení a zadávání veřejných zakázek v2
Předsednictvo schvaluje návrh SME-19 Směrnice pro poptávková řízení a zadávání
veřejných zakázek – verze 2.
7. SME-02b Směrnice pro hodnocení návrhů projektů v 1. veřejné soutěži programu
GAMA
Předsednictvo schválilo SME-02b Směrnice pro hodnocení návrhů projektů
v 1. veřejné soutěži programu GAMA s tím, že ve Směrnici bude ještě upravena
otázka poskytování souhrnné hodnotící zprávy zpravodaje.
8. Dodatečné jmenování člena Negociační komise pro CK 2
Z důvodu toho, že se jeden zpravodaj EHK nemůže zúčastnit negociačního jednání,
žádá KaTA o dodatečnou nominaci.
Předsednictvo schvaluje
Ing. Jana Martolose.
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9. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo vzalo na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
10. Výzkum transferu technologií v ČR
Předsednictvo požádalo MB, aby zajistil úpravu předložené informace – zahrnout
cíle dotazníků, jejich zaměření, komu byly zaslány a připravit odečet z této aktivity
(1). Obdobně bude pro přTA připravena informace o dotazníku odeslaném
k programu DELTA – zajistí KaTA (2). Předsednictvo se dohodlo na přípravě
koncepce odesílání dotazníků a směřování otázek.
O1: přTA
T: 4. 2. 2014
O2: KaTA
T: 4. 2. 2014
RB informovala, že firma Deloitte poskytne TA ČR anonymizovaná data
z dotazníkového šetření v oblasti VaV. V březnu 2014 bude Deloitte vyhlašovat
další kolo dotazníkového šetření a TA ČR by mohla požádat o zařazení otázek ze
strany TA ČR.
Předsednictvo s tím souhlasí.
11. Stanovisko České konference rektorů ze dne 22. 1. 2014
Předsednictvo vzalo na vědomí stanovisko ČKR ze dne 22. 1. 2014.
12. Pozvánka na poradu regionálních ředitelů CzechInvestu 19. 2. 2014
MB informoval o jednání regionálních ředitelů CI dne 19. 2. 2014, na které byla
TA ČR zaslána pozvánka.
MB navrhl, že by se porady regionálních ředitelů zúčastnil a představil TA ČR a její
programy a projednal s nimi otázky kapacity regionálních kanceláří CI, zapojení
regionálních kanceláří v oblasti poradenství u projektů a vzájemnou spolupráci mezi
regionálními kancelářemi CI a Hospodářské komory ČR.
Předsednictvo s návrhem MB souhlasí.
13. Návrh dopisu pro VZP – využití výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje
Předsednictvo se seznámilo s obsahem dopisu pro Všeobecnou zdravotní
pojišťovnu s žádostí o spolupráci v oblasti aplikovaného VaV. Obdobný dopis byl
odeslán Asociaci krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR (viz 189. přTA).
Předsednictvo souhlasí s odesláním dopisu v předloženém znění.
14. Mezinárodní spolupráce – Akční plán
VK krátce informoval o přípravě akčního plánu v rámci pracovní skupiny pro
mezinárodní spolupráci, který bude po připomínkách ze strany členů této pracovní
skupiny předložen ke schválení přTA.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
15. Různé
RB uvedla důvody pro úpravu podkladů TA ČR pro 290. zasedání RVVI, které byly
předány Sekretariátu RVVI.
Předsednictvo požaduje, aby byl pravidelně pro potřeby TA ČR připravován
přehled/simulace vývoje rozpočtu TA ČR pro plánování dalších veřejných soutěží
(1).
O1: KaTA
KT: 12. 2. 2014
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RB informovala o připravované schůzce s ředitelkou Ústavu přístrojové techniky
AV ČR v Brně. Této schůzky, která bude naplánovaná na konec února 2014, by se
účastnili všichni členové přTA a následně by se v Brně uskutečnilo i zasedání přTA.
KaTA zajistí potřebné (2).
O2: KaTA
KT: 4. 2. 2014
RB požádala členy přTA o připomínky k materiálu připraveném prof. Hajičem, který
se může týkat realizace některých veřejných soutěží programu EPSILON – v rámci
podprogramů (3).
Zároveň bude přTA zaslán podklad k programu EPSILON zpracovaný p. Hájkem
a na 191. zasedání bude k tomu vedena diskuze.
O3: přTA
T: 26. 1. 2014
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby na 191. zasedání připravila podklad k ustavení
pracovní skupiny k IPR (4).
O4: KaTA
T: 28. 1. 2014
Další zasedání:

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

Přílohy:

Prezenční listina ze 190. zasedání předsednictva TA ČR
Program 190. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 190. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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