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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 194

Datum: 20. 2. 2014

Od–do: 9:30–16:15 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 193. zasedání přTA
Zápis ze 193. zasedání přTA z 13. 2. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Otázky k rozhodnutí pro finalizaci zadávací dokumentace programu DELTA
Předsednictvo diskutovalo zásadní otázky k rozhodnutí pro finalizaci zadávací
dokumentace 1. veřejné soutěže programu DELTA.
Předsednictvo se dohodlo, že v rámci 1. veřejné soutěže:
• KaTA připraví seznam zemí, které jsou pokryty evropskými programy, aby
nedošlo k duplicitnímu financování některých států (1);
• TA ČR bude intenzivně pracovat na uzavření dalších Dohod o spolupráci
(KIAT, NEDO, JST), případně i s Čínou a Vietnamem;
• zaměření této soutěže nebude oborově vymezeno;
• KaTA osloví Komoru patentových zástupců s žádostí o poskytnutí seznamu
patentových zástupců z důvodů možné konzultace smlouvy o spolupráci
mezi českými a zahraničními organizacemi; tento seznam bude zveřejněn
na webu TA ČR pro potřeby žadatelů v programu DELTA (2);
• KaTA připraví a po schválení v pracovní skupině pro mezinárodní spolupráci
rozešle na všechna velvyslanectví a navrhovaným subjektům
(viz předkládaný materiál) základní informace o programu DELTA (3);
• KaTA předá VR podrobnější informace o přípravě programu (4).
O1: KaTA
KT: 10. 3. 2014
O2: KaTA
T: 28. 2. 2014
O3: KaTA
KT: 7. 3. 2014
O4: KaTA
T: 31. 3. 2014
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby do 2 týdnů svolala schůzku s vybranými resorty
(MV a MŠMT) k přípravě 1. veřejné soutěže programu DELTA (5).
O5: KaTA
T: 28. 2. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že požádá p. Havlíčka z EGAP, aby se zúčastnil
seminářů pro žadatele k vyhlášení 1. veřejné soutěže a také jednání k programu
DELTA, aby zajistil případné propojení žadatelů TA ČR a EGAP pro potřeby
programu DELTA (6).
O6: přTA
T: 28. 2. 2014
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3. Prezentace k seminářům k 1. veřejné soutěži programu GAMA – podprogramu 1
Předsednictvo souhlasí se strukturou připravené prezentace, která bude sloužit pro
semináře pro uchazeče programu GAMA, podprogramu 1.
4. Zadávací dokumentace k projektu MV, který bude realizován metodou PCP/SBIR
P. Slípek předložil přTA návrh realizace projektu metodou PCP v rámci výzkumné
potřeby TB0200MV026 v programu BETA. Dle záměru ze 191. zasedání přTA byla
jako pilotní projekt rozpracována metoda použití rámcové smlouvy dle zákona
o veřejných zakázkách.
Byly předloženy podklady zahrnující návrhy zadávací dokumentace, rámcové
smlouvy, kvalifikační dokumentace, přehled činností z pohledu způsobilých
osobních nákladů a harmonogram veřejné zakázky.
Předsednictvo se po diskuzi k vyjasnění jednotlivostí u zadání projektu s názvem
„Vývoj software pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro
zpracování archiválií metodou PCP“ dohodlo na zapracování připomínek vzešlých
z diskuze a neprodleně zadávací řízení vyhlásit – varianta b předkládaného
harmonogramu (1).
Zároveň KaTA připraví tiskovou zprávu na webové stránky TA ČR o tom, že se
TA ČR chystá zahájit realizaci metody PCP/SBIR (2) a dále o tom dopisem
informovat vysoké školy, které mají ošetřenou oblast IPR inovací a další
potencionální příjemce TA ČR (3). Současně bude zřízena stránka
http://pcp.tacr.cz, která bude projekt prezentovat v CZ/AJ v průběhu jeho příprav
i řešení (4).
O1: KaTA
T: 25. 2. 2014
O2: KaTA
T: 28. 2. 2014
O3: KaTA
T: 28. 2. 2014
O4: KaTA
T: 28. 2. 2014
5. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
Předsednictvo se dohodlo, že odloží projednávání předložených žádostí o změny.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zaslala všem příjemcům dopis s upozorněním, že
tito musí dostát svým závazkům uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí účelové
podpory a že neplnění závazků bude znamenat vystavení se sankcím.
O: KaTA
T: 14. 3. 2014
6. CK2 – vyjádření MO a MV k podpořenému projektu TE02000162
Na základě závěrečného stanoviska přTA o podpoře návrhu projektu TE02000162
v rámci 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence (CK2) 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 „Bezpečná společnost“, která
není v gesci TA ČR. Dle závěru RVVI KaTA požádala o stanovisko i ministerstva
obrany a vnitra.
7. Návrh VR na doplnění člena Rad programu GAMA – podprogramu 1
Předsednictvo na návrh VR schvaluje do Rady programu GAMA v zájmu co
nejlepšího posouzení projektů v rámci podprogramu 1, Ing. Martina Ehrenbergera,
MBA.
8. Návrh VR na nové členy EHK programu OMEGA
Předsednictvo na návrh VR schvaluje do Expertní hodnotící komise programu
OMEGA Ing. Martina Srholce, Ph.D.; doc. RNDr. Karla Olivu, Dr. a doc. Mgr. Ing.
Petra Kratochvíla, Ph.D.
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Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. se vzdal kandidatury do tohoto orgánu z důvodu
časové zaneprázdněnosti.
9. Harmonogram PR aktivit
Předsednictvo projednalo
únor–březen 2014.

harmonogram

PR

aktivit

na

následující

období

10. Doporučení a stanoviska KR z 30. zasedání
Předsednictvo schvaluje předložený návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska
KR z 30. zasedání a pověřuje KaTA, aby ve spolupráci s RB upravila znění
odpovědi dle připomínek vzešlých z diskuze a následně ji předala předsedovi KR.
O: přTA+KaTA
T: 24. 2. 2014
11. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo vzalo na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
U materiálu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení
výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015)“ podá KaTA zásadní
připomínku, a to na vysvětlení certifikované metodiky, tak jak bylo předloženo RVVI
již v roce 2013 (certifikovaná metodika – příloha metodiky 2013)
O: KaTA
T: 24. 2. 2014
12. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
LK informoval o zadaném úkolu v rámci KaTA, kdy se připraví revize této průběžné
zprávy se zhodnocením, které informace byly využity pro přípravu Zprávy o činnosti
TA ČR za rok 2013 a jaké informace nejsou v tomto přehledu potřebné.
LK požádal přTA, aby se dle potřeby vyjádřilo, které informace by se z přehledu
měly odstranit, případně které informace by bylo dobré v přehledu ještě uvádět.
O: přTA
T: 28. 2. 2014
13. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o stavu kontrol a požádalo KaTA, aby do
přehledu ještě doplňovala, kolik má TA ČR zkontrolováno běžících projektů
(procenta ze všech projektů).
O: KaTA
T: 15. 3. 2014
14. Průběžná informace o informačním systému
LK podal krátkou informaci o informačním systému TA ČR, ve které ocenil kvalitní
práci poskytovatele IS.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
15. Závěry z 35. zasedání VR
LK a MJ informovali o závěrech z 35. zasedání VR, které se uskutečnilo dne
14. 2. 2014.
Předsednictvo bere informace na vědomí a pověřuje KaTA, aby VR předávala
pravidelně informace o všech konaných aktivitách v rámci programů TA ČR.
O: KaTA
T: průběžně
16. Závěry z jednání k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb.
Předsednictvo bere na vědomí informace o závěrech z jednání k novelizaci zákona
č. 130/2002 Sb., které se uskutečnilo v sídle TA ČR dne 17. 2. 2014 za účasti RB,
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PK a MB.
17. Přehled pracovních skupin TA ČR
Členové přTA se dohodli, že do 23. 2. 2014 zkontrolují přehled pracovních skupin
(jednotliví gestoři pracovní skupin) a případné nesrovnalosti zašlou k úpravě
T. Perglové.
O: přTA
T: 23. 2. 2014
RB informovala, že jednotlivé pracovní skupiny budou mít své vlastní e-mailové
adresy, ve kterých budou zahrnuti všichni členové určité pracovní skupiny.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
18. Dopis Asociace krajů ČR – spolupráce v oblasti VaV
Předsednictvo bere na vědomí odpověď Asociace krajů ČR ke spolupráci s TA ČR
v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje a nominaci zástupce AK ČR k této
činnosti.
19. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
Předsednictvo schvaluje výsledek závěrečného oponentního řízení projektu
TA01021334.
20. Programové prohlášení vlády
Předsednictvo bere na vědomí programové prohlášení vlády ČR a Koaliční smlouvu
mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017.
V rozpracovávání programů bude postupovat v souladu s programovým
prohlášením vlády.
21. Informace z kulatého stolu k NPR
Předsednictvo se seznámilo s informacemi z kulatého stolu k Národnímu programu
reforem z 14. 2. 2014, jež předložila RB.
KaTA byla požádána, aby zpracovala připomínky k NPR a připravila je k odeslání.
O: KaTA
T: 28. 2. 2014
Předsednictvo bere informace na vědomí.
22. Aktuality k zahraniční spolupráci TA ČR
VK informoval o 1. zasedání Výboru pro vědu, výzkum a inovace Česko-Izraelské
obchodní komory, kterého se zúčastnil a o jednání se zástupcem Australské
obchodní komory p. Janem Brejchou, kterého se zúčastnili VK, D. Juchelková (VR)
a P. Matolín.
Úkoly týkající se zahraniční spolupráce TA ČR řeší pracovní skupina pro
mezinárodní spolupráci.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
23. Pozvánka na 4. schůzi VVVKMT
Předsednictvo se dohodlo, že 4. schůze Výboru pro vědu, výzkum, kulturu, mládež
a tělovýchovu dne 27. 2. 2014, se zúčastní RB.
Zasedání přTA se bude konat v řádném termínu, tj. od 9:30 h.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby předala informaci o konání 4. schůze VVVKMT
předsedům VR a KR
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O: KaTA

T: 21. 2. 2014

24. Informace pro jednání RVVI k pracovní skupině IBM o IPR
Předsednictvo bere na vědomí informace poskytnuté prof. Maříkem členům RVVI
o pracovní skupině IBM k problematice ochrany duševního vlastnictví (IPR).
Předsednictvo ukládá pracovní skupině k IPR připravit 2 semináře s experty
v oblasti IPR (autory výzkumných děl, které jsou chráněny jako dušení vlastnictví)
za účasti zástupce firmy IBM k diskuzi o ochraně práv k duševnímu vlastnictví
(zorganizovat na duben 2014).
O: prac. skupina
T: 28. 2. 2014
25. Různé
RB informovala členy přTA o uskutečněných schůzkách.
MB uvedl, že MMR zaslalo k připomínkám dokumenty k veřejné podpoře, jež si
nechalo vypracovat. MB je rozešle členům přTA.
PK informoval o podkladech, pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON,
zasílaných od resortů.
PK uvedl, že od MD zatím nepřišly žádné podklady. Dne 21. 2. 2014 se uskuteční
další jednání. V příštím týdnu budou podklady zkompletovány a poté budou předány
VR k vyjádření.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 6. 3. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 194. zasedání předsednictva TA ČR
Program 194. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 194. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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