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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 191

Datum: 30. 1. 2014

Od–do: 9:50–17:45 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 189. a 190. zasedání přTA
Zápisy ze 189. a 190. zasedání přTA z 16. a 23. 1. 2014 byly schváleny. Úkoly
vyplývající z těchto zápisů jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. EPSILON – upřesnění parametrů v 1. veřejné soutěži programu
Jednání k programu EPSILON se uskutečnilo kvůli ujasnění jednotlivostí v rámci
1. veřejné soutěže programu EPSILON, před předáním podkladů všem dotčeným
resortům, se kterým se uskuteční jednání (7. a 10. 2. 2014).
K jednání 7. 2. 2013 pověřilo přTA pozvat ještě zástupce SÚJB a ČBÚ – jaderná
energetika a těžba surovin (1).
O1: KaTA+přTA
T: 31. 1. 2014
Předsednictvo odsouhlasilo navržené priority pro všechny 3 podprogramy (Znalostní
ekonomika, Energetika a materiály a Životní prostředí) v rámci 1. veřejné soutěže
programu EPSILON. KaTA byla pověřena, aby odsouhlasené podklady zaslala
resortům prostřednictvím jejich zástupců/pověřeným osobám, kteří se jednání
zúčastní. Současně s podklady jim bude zaslán způsob vedení jednání a návrhy TA
ČR k plánovaným jednáním (2).
O2: KaTA
T: 3. 2. 2014
K jednání 7. a 10. 2. budou u navržených priorit ve všech 3 podprogramech
upraveny podklady tak, aby byly nejprve projednány zvýrazněné oblasti, u kterých
budou přiřazeny již podporované projekty TA ČR z programů ALFA a CK (3).
O3: KaTA
T: 6. 2. 2014
3. Stanovisko TA ČR k výkladu pojmů smluvní versus kolaborativní výzkum na podnět
VŠB-TUO (prof. Čermáka) a podpoře TA ČR vůči MŠMT při uznávání indikátoru
objem smluvního výzkumu v OP VaVpI
Předsednictvo bere na vědomí analýzu problematiky smluvního a kolaborativního
výzkumu ve vztahu k indikátorům OP VaVpI a projektům financovaným TA ČR.
Ukládá KaTA předložit tuto informaci také VR (1). Výklad těchto termínů od TA ČR
bude také zveřejněn na webových stránkách TA ČR (2).
O1: KaTA
T: 7. 2. 2014
O2: KaTA
T: 4. 2. 2014
Dále ukládá KaTA zdůrazňovat na všech informačních seminářích k programům
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TA ČR, že podporovány jsou projekty kolaborativního výzkumu.
4. Diskuze ke kontrolám, oponentním řízením, ukončování projektů, výsledky
projektů aj.
Diskuze k této problematice byla odložena na některé další zasedání přTA.
5. GAMA – Zadávací dokumentace
Předsednictvo projednalo formální úpravy v textu Zadávací dokumentace (ZD)
programu GAMA. Se zapracovanými úpravami souhlasí a v tomto znění schvaluje
ZD.
KaTA připraví tiskovou zprávu pro zveřejnění na web o vyhlášení 1. veřejné soutěže
programu GAMA.
O: KaTA
T: 30. 1. 2014
6. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TA02011314
Příjemce žádá o prodloužení doby řešení projektu. Příjemce kontaktoval KaTA
s tím, že při řešení projektu nastaly nepředpokládané potíže a splnění výsledků
projektu je ohroženo.
Proto bylo uspořádáno mimořádné oponentní řízení.
Zpravodaj projektu i Rada programu doporučují změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje prodloužení doby řešení projektu TA02011314.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA01010185
Předsednictvo opětovně projednalo žádost příjemce o změnu výsledku, která byla
předložena na 186. zasedání.
KaTA navrhuje, aby žádost o změnu, tak jak je podána, byla zamítnuta. Zároveň
však navrhuje, aby bylo příjemci doporučeno podání patentové přihlášky
s odbočením na užitný vzor.
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA a zamítá změnu výsledku projektu
TA01010185 s tím, že KaTA příjemci doporučí podání patentové přihlášky
s odbočením na užitný vzor.
TA02020873
Příjemce podal žádost o přidání 19 výsledků, změnu názvu a popisu výsledků a
termínu dosažení výsledku.
Předsednictvo, po seznámení se všemi skutečnostmi, rozhodlo o zastavení řešení
projektu TA02020873.
TA02020867
Předsednictvo zamítá žádost o změnu dalšího účastníka, a to vzhledem ke
stanovisku zpravodaje a rozporu mezi řešiteli. Příjemce projektu TA02020867 musí
TA ČR předložit novou žádost.
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TB01MPSV032
Příjemce žádá o prodloužení řešení projektu. Dne 2. 10. 2013 obdržela KaTA
žádost o prodloužení termínu odevzdání závěrečné zprávy. Žádosti bylo vyhověno,
s posunem termínu do 15. 11. 2013. Do stanoveného termínu závěrečnou zprávu
příjemce nepředložil. 13. 12. 2013 byla doručena a zaevidována žádost
o prodloužení řešení projektu do 30. 4. 2014.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit.
KaTA nalezla administrativní překážky vedoucí ke schválení změny.
Předsednictvo rozhodlo zamítnout prodloužení řešení projektu TB01MPSV032.
TA01010300
Předsednictvo se opětovně zabývalo žádostí příjemce o prodloužení doby dosažení
výsledků, která byla předložena na 189. zasedání.
Předsednictvo si vyžádalo doplňující stanovisko zpravodaje k souladu výsledků s cíli
projektu. Zpravodaj uvedl, že z dosavadních materiálů (chybí závěrečná zpráva) se
domnívá, že v případě schválení změny nebude ohroženo dosažení cílů. V případě
schválení žádosti o změnu by se dodatkem prodlužovala platnost smlouvy.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení a realizace u výsledků projektu
TA01010300.
7. Všeobecné podmínky pro zpracování posudků, stanovisek a odborných hodnocení
a pro účast v hodnoticí komisi
KaTA opětovně předložila přTA všeobecné podmínky pro zpracování posudků,
stanovisek a odborných hodnocení a pro účast v hodnoticí komisi.
Předsednictvo rozhodlo, že KaTA zakomponuje do vnitřního předpisu smluvní
vztahy s oponenty společně s navrhovaným mechanismem podepisování Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory (1).
O1: KaTA
T: 10. 2. 2014
KaTA upraví podklady k všeobecným podmínkám a přTA se tím bude zabývat na
192. přTA (2).
O2: KaTA
T: 4. 2. 2014
8. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB02CUZK004
Předsednictvo rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Masarykova
Univerzita, jehož nabídka byla hodnoticí komisí vyhodnocena jako nejvhodnější ve
veřejné zakázce TB02CUZK004 dle základního hodnotícího kritéria – ekonomická
výhodnost nabídky.
9. Připomínky TA ČR k Nařízení o Blokové výjimce a Rámci podpory VaV
Na základě námětů od členů pracovní skupiny k veřejné podpoře byl zpracován
souhrnný dokument s připomínkami ke druhému draftu Obecného nařízení
o blokových výjimkách (GBER) a k Rámci Společenství pro státní podporu VaVaI.
MB uvedl, že se TA ČR pokusí připomínky členských států k uvedeným
dokumentům získat od agentur začleněných v Taftie a ty si mezi sebou vyměnit pro
informaci.
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10. Kontrola oponentů TA ČR
Předsednictvo se zabývalo předloženými výsledky kontroly životopisů oponentů
a návrhem na vyřazení oponentů z databáze TA ČR, postupem v případě
vyřazených oponentů, snížením počtu oborů CEP u nově registrovaných oponentů.
Byla předložena i informace o oponentech pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA.
Předsednictvo se dohodlo, že u nově přihlášených oponentů bude stanoveno, že se
mohou přihlásit ke dvěma hlavním a 3 vedlejším oborům – KaTA toto upraví na
webových stránkách TA ČR (1).
O1: KaTA
T: 4. 2. 2014
KaTA byla pověřena, aby oslovila oponenty v databázi TA ČR, kteří jsou hodnotiteli
v programu Centra kompetence s žádostí o hodnocení 4. veřejné soutěže programu
ALFA (2). Pro ty oponenty, kteří budou souhlasit s hodnocením ALFA 4, uspořádá
KaTA e-learningové školení (3). Zároveň KaTA byla pověřena zveřejnit na
webových stránkách oborově orientovanou výzvu pro doplnění databáze oponentů
s tím, aby TA ČR získala oponenty v oborech, ve kterých nejsou dostatečně
zastoupeni, pro hodnocení programu EPSILON (4). MB informoval o tom, že
Evropská komise pro experty hlásící se do její databáze explicitně požaduje
vyjádření, zda souhlasí se sdílením svých údajů s jednotlivými členskými státy.
Předsednictvo se dohodlo, že opětovně osloví EK s žádostí o sdílení této databáze
expertů (5).
O2: KaTA
T: 7. 2. 2014
O3: KaTA
T: 12. 2. 2014
O4: KaTA
KT: 28. 2. 2014
O5: KaTA
T: 28. 2. 2014
Předsednictvo souhlasí s vyřazením navržených oponentů.
11. Možnost využití nového nástroje EK „Synchronizované výzvy“
T. Perglová podala krátkou informace ze služební cesty v Bruselu ze dne
15. 1. 2014, kde se zúčastnila informačního dne EK k představení nového nástroje
Horizontu 2020 – „Synchronizovaných výzev“. Jedná se o nástroj, který spočívá ve
společném hodnocení projektů. Pokud by TA ČR měla zájem tento nástroj použít, je
potřeba vytvořit konsorcium o min. 3 subjektech ze 3 členských či asociovaných
zemí a podat projekt do 29. 4. 2014.
Předsednictvo souhlasí se zapojením TA ČR do této aktivity. Pověřuje KaTA
předložit tuto informaci VR a zahájit jednání s partnerskými agenturami s cílem
podat společný projekt.
O: KaTA
T: 7. 2. 2014
12. Návrh na ustavení pracovní skupiny IPR
Na základě potřeby TA ČR řešit problematiku ochrany práv duševního vlastnictví
(IPR) ve všech svých programech a za účelem nastavení připravovaných programů
je přTA předkládán návrh na ustavení pracovní skupiny, která by se podrobně této
oblasti věnovala.
Předsednictvo schvaluje vznik pracovní skupiny k problematice IPR. Do této
pracovní skupiny budou zapojeni MB – jako vedoucí pracovní skupiny,
K. Veselíková – tajemnice, PK, VK, LK, P. Slavíková, P. Matolín, Z. Bubeníková, O.
Tušl.
Do této pracovní skupiny bude ještě třeba zapojit zástupce ÚPV, VR a dr. Čadu.
KaTA připraví podklad pro jednání VR s žádostí o nominaci zástupce do této
pracovní skupiny (1).
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O1: KaTA

T: 7. 2. 2014

Tajemnice byla pověřena svoláním pracovní skupiny a následně bude připraven
plán činnosti (2).
O2: KaTA
T: 10. 2. 2014
13. Dohoda o spolupráci se Slovenskou inovační a energetickou agenturou
Předsednictvo schvaluje podpis dohody o spolupráci se slovenskou agenturou SIEA
a pověřuje P. Matolína připravením dokumentu ke slavnostnímu podpisu dne 3. 2.
2014.
Slavnostního podpisu dohody se zúčastní RB a PK.
O: KaTA
T: 3. 2. 2014
14. Navržení doplnění člena Rady programu 1 programu GAMA
Předsednictvo souhlasí s navržením Ing. Martina Ehrenbergera, MBA jako
kandidáta na členství v Radě programu GAMA a ukládá KaTA předložit návrh VR.
O: KaTA
T: 7. 2. 2014
15. Nový systém hodnocení ekonomiky privátních firem v programu ALFA 4
KaTA předložila přTA nastavení nového systému hodnocení, který povede k vyšší
efektivitě hodnocení a významné úspoře finančních prostředků TA ČR.
Předsednictvo schvaluje nový systém hodnocení ekonomiky privátních firem.
16. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo vzalo na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
17. INKA – datové zdroje a jejich struktura
Předsednictvo bere na vědomí předběžnou informaci z jednání s dodavatelem,
které se uskutečnilo dne 28. 1. 2014 k řešení datových zdrojů a jejich struktuře
a možnosti jejich poskytnutí ze strany TA ČR dodavateli.
18. Informace z jednání na Úřadu vlády o certifikovaných metodikách
MJ podal písemnou informaci o jednání na Úřadu vlády dne 23. 1. 2014
k problematice certifikovaných metodik. Na jednání byl navržen postup na řešení
současné situace se zhruba 150 projekty, jejichž výsledkem je certifikovaná
metodika (kdo je bude certifikovat). Úřad vlády připraví nový návrh na řešení situace
v budoucnosti.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby problematiku certifikace výsledků v programu
OMEGA rozpracovala a předložila přTA, jakým způsobem se bude uvedené řešit
(pokud jde o metodiky užité v resortech, místo kterých TA ČR podporuje VaV
a u poskytovatelů, pokud se jedná o témata, která nemají ve svých resortních
programech).
O: KaTA
KT: 20. 2. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že u každé nově vyhlašované veřejné soutěže v rámci
programu OMEGA, budou před výběrem návrhů projektů k podpoře osloveny
příslušné resorty s tím, že se mohou účastnit sledování průběhu řešení projektů,
a to v případě, že si stanoví zástupce za svůj resort.
19. Informace z Vilnius Innovation Forum
Prostřednictvím Taftie obdržela TA ČR text deklarace, která je výstupem
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Vilniuského inovačního fóra konaného dne 4. 12. 2013.
Předsednictvo bere deklaraci na vědomí a pověřuje KaTA umístit text deklarace na
webové stránky TA ČR.
O: KaTA
T: 4. 2. 2014
20. PCP – možnost řešení projektu TB0200MV026
Předsednictvo bylo informováno o společném jednání s Ministerstvem vnitra ČR
dne 15. 1. 2014 k vyhlášení zadávacího řízení pro projektu TB0200MV026. Projekt
je připraven jako pilotní pro metodu PCP/SBIR. Připravuje se zadávací
dokumentace. Současně jsou v rámci KaTA zadány k externímu posouzení tři dílčí
otázky k řešení. Schválená výzkumná potřeba předkladatele je ve stavu projektové
rozpracovanosti.
Předsednictvo bere informaci na vědomí. V co nejkratší době se uskuteční k tomuto
projektu schůzka s přTA.
21. Různé
RB informovala o jednání s p. Havrdou dne 29. 1. 2014, který zpracuje problematiku
definice sociální inovace a 5 oblastí, kterých se sociální inovace týkají. Tento rozbor
bude sloužit jako podklad pro program OMEGA.
RB dále informovala o schůzce s doc. Lazarem dne 30. 1. 2014, kde se dohodlo
zpracování akčního plánu s AV ČR.
RB uvedla, že v rámci přípravy dalšího ročníku předávání Cen TA ČR byla zahájena
činnost pro zajištění sponzorských darů. Předsednictvo bylo požádáno o návrhy na
sponzory.
RB podala krátkou informaci o schůzce se zástupci MPO poradcem ředitele sekce
fondů EU p. Dejlem a ředitelem sekce fondů EU, výzkumu a vývoje p. Očkem dne
28. 1. 2014.
Předsednictvo se zabývalo administrativními náležitostmi požadovanými po
příjemcích. Předsednictvo se dohodlo, že bude nutné diskutovat, co je nezbytné
požadovat z pohledu TA ČR i z pohledu příjemců (např. délka stran průběžné
zprávy). K této diskuzi připraví KaTA podklady.
O1: přTA+KaTA
KT: 28. 2. 2014
Předsednictvo pověřilo právníky KaTA, aby přepracovali všechny formuláře a typy
smluv v souvislosti s nabytím/pozbytím platnosti Občanského a Obchodního
zákoníku (2).
O2: KaTA
T: 14. 2. 2014
Dne 4. 2. se uskuteční seminář pro zpravodaje RPP programu ALFA, kterého se za
přTA zúčastní MB.
PK podal krátkou informaci z jednání Koordinační rady RIS3, kterého se zúčastnil
na MŠMT dne 23. 1. 2014.
PK informoval o 3. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
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které se zúčastnil dne 23. 1. 2014 společně se zástupci KR. Na této schůzi pozval
předsedu Výboru p. Zlatušku a celý Výbor k návštěvě TA ČR.
Předsednictvo rozhodlo, že ze všech jednání budou pořizovány pouze zápisy nikoliv
záznamy. V souvislosti s tím bude připraveno školení pro zaměstnance KaTA
a ředitel KaTA byl pověřen, aby toto rozhodnutí sdělil na poradě vedoucích KaTA.
RB uvedla, že jakmile bude plně vybavena KNIHOVNA dokumentů TA ČR, bude
k ní uspořádáno školení.
Předsednictvo bere všechny poskytnuté informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 6. 2. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 191. zasedání předsednictva TA ČR
Program 191. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 191. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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