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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 195

Datum: 27. 2. 2014

Od–do: 9:30–14:30 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. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 194. zasedání přTA
Zápis ze 194. zasedání přTA z 20. 2. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Příprava TA ČR na roli zprostředkujícího subjektu OP VVV a OP PIK
Předsednictvo diskutovalo o přípravě TA ČR na roli zprostředkujícího subjektu
OP VVV a OP PIK.
Priority, které je nutné vyřešit:
• do konce března vyjasnit roli TA ČR v OP VVV a OP PIK;
• organizační přeskupení KaTA a zajištění administrativní kapacity;
• organizační nastavení a sladění vnitřních směrnic s metodickými pokyny
MMR a nařízení EK.
Podmínkou vyhlašování výzev je schválení Dohody o partnerství EK a také
schválení OP na národní úrovni vládou ČR. Do 22. 4. musí být Dohoda o partnerství
schválena vládou ČR a odeslána EK. Nejpozději do tří měsíců po 22. 4. musí být
odeslány také operační programy. Jakmile započne vyjednávání o OP mohou být
vyhlašovány veřejné soutěže, i když nebude program úplně schválen. Vyhlašovat
lze v oblastech, které při vyjednávání nebudou sporné. Během měsíce března se
musí stanovit, zda TA ČR bude v implementační struktuře OP, v kladném případě
bude třeba se na tuto implementaci velmi dobře připravit. Na MPO s TA ČR počítají
(MPO nebude mít žádný zprostředkující subjekt kromě CzechInvestu a TA ČR), na
MŠMT není situace jasná. Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) bude mít
obsahově i organizačně na starost v rámci TA ČR T. Perglová.
MPSV schválilo, že vypíše výzvu z OP LZZ, do které bude moci dát TA ČR na
vytipované dílčí projekty.
Předsednictvo se shodlo na uspořádání bilaterálních jednání se zástupci řídicích
orgánů OP VVV a OP PIK na nejvyšší úrovni, aby byla vyjasněna role TA ČR
v obou OP.
Dále s řídícími orgány OP VVV a OP PIK budou následně vedena jednání ohledně
delegační dohody.
Předsednictvo pověřuje KaTA vypracováním analýzy potřebných administrativních
kapacit (1); organizační přípravou KaTA na administraci OP VVV a OP PIK –
sladěním vnitřních předpisů s platnými metodikami MMR (2) a věcnou přípravou
oblastí, které bude mít TA ČR ve své gesci, včetně harmonogramu výzev, apod. (3).
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O1: KaTA
O2: KaTA
O3: KaTA

T: 15. 4. 2014
T: 30. 5. 2014
T: 30. 4. 2014

V souvislosti s připravovanými změnami v organizaci TA ČR a potřebou větší
angažovanosti členů přTA oznámil MJ, že rezignuje na funkci místopředsedy
předsednictva TA ČR a navrhl, aby tuto funkci převzal MB.
RB poděkovala MJ za práci ve funkci místopředsedy.
3. Rozšíření počtu odborných panelů a navržení kandidátů do Rady programu
EPSILON
KaTA předložila přTA přehled nominací členů do Rady programu EPSILON.
Předsednictvo se k přehledu vyjádřilo a ten byl zúžen na menší počet nominací, a to
z důvodu zajištění nepodjatosti těchto osob a s ohledem na využití některých osob
pro oborové panely programu EPSILON.
Přehled s návrhy nominací do RP EPSILON bude předán VR k projednání (1).
O1: KaTA
T: 3. 3. 2014
Předsednictvo následně žádá KaTA o předání schématu hodnocení v rámci
programu EPSILON (2). Dále přTA pověřilo KaTA, aby připravila návrh nominací
odborných panelů, který se bude skládat z EHK programu TIP a některých členů
RPP programu ALFA (3).
O2: KaTA
T: 18. 3. 2014
O3: KaTA
T: 18. 3. 2014
PK uvedl, že dne 3. 3. TA ČR obdrží od resortů (MŽP, MD a MPO) zrevidované cíle
VaV v rámci programu EPSILON. Tyto budou předány VR (4). Následně po
projednání VR se tím bude zabývat přTA.
O4: KaTA
T: 4. 3. 2014
Předsednictvo na doporučení VR diskutovalo o zařazení oblasti energetiky, jako
dalšího odborného panelu programu EPSILON. Předsednictvo konstatuje, že se
nebrání rozšíření panelů o tuto oblast. Kromě toho bude vytvořen převodník mezi
cíli NPOV a oblastmi CEP a poté bude možné zhodnotit, které oblasti jsou pro
program potřebné.
Předsednictvo diskutovalo i o zařazení cíle „Stárnoucí populace“ v rámci národní
priority č. 5 (Zdravá populace) a dohodlo se, že se zařazením tohoto cíle bude
zabývat až při přípravě příští veřejné soutěže programu EPSILON.
4. Program společného zasedání předsednictva, výzkumné a kontrolní rady
Předsednictvo diskutovalo o zaměření programu společného zasedání přTA, VR
a KR, které se uskuteční ve dnech 3. a 4. 4. 2014 v Jihlavě.
Předsednictvo se dohodlo na zařazení těchto oblastí do programu společného
jednání:
• Kontrola činnosti hodnoticích orgánů TA ČR;
• Perspektiva TA ČR jako implementační agentury;
• Pravidla veřejné podpory – nová evropská pravidla;
• Systém hodnocení programu EPSILON.
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Program společného zasedání bude ještě postupně dopracován a diskutován s VR
a KR.
5. Návrh na provedení mimořádné kontroly na místě – TA01010485
KaTA předložila přTA k vyjádření návrh na provedení mimořádné kontroly na místě
týkající se projektu TA01010485.
Předsednictvo souhlasí s provedením mimořádné kontroly u příjemce projektu
TA01010485, kdy se kontroly zúčastní i člen přTA MB.
6. Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2013
P. Slavíková předložila předsednictvu návrh Zprávy o činnosti TA ČR za rok 2013
a uvedla, že finální Zpráva bude předložena na dubnové zasedání RVVI.
Předsednictvo pověřilo P. Slavíkovou zapracovat některé připomínky, a to
především jazykové korektury, číslování, formátování, doplnění NPOV, spolupráci
s Fraunhoferovým institutem apod. (1)
Členové přTA do Zprávy doplní a zkontrolují informace o svých aktivitách
prováděných v rámci TA ČR (2).
O1: KaTA
T: 11. 3. 2014
O2: přTA
T: 6. 3. 2014
Upravená Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2013 bude přTA předložena ke schválení
na 197. zasedání přTA.
7. Rozhodnutí o veřejné zakázce TB020CBU001
Předsednictvo rozhodlo o vyloučení uchazeče GET s.r.o., ze zadávacího řízení
TB020CBU001 s názvem „Výzkum technologických možností získávání vzácných
kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich
legislativní zajištění“.
Dále přTA rozhodlo o zrušení zadávacího řízení TB020CBU001 s názvem „Výzkum
technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci
dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění“.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby informovala Český báňský úřad o tom, že v rámci
2. veřejné soutěže programu CK bude podpořen projekt, který se zabývá tímto
tématem a aby požádala ČBÚ o vyjádření, zda lze tento projekt využít pro získání
výsledků, které měly vyplynout z projektu v programu BETA, respektive zda
financování tématu nebude duplicitní. (1).
Zároveň bude na tuto skutečnost upozorněn i tutor projektu CK, kterému bude tento
projekt přidělen (2).
O1: KaTA
T: 10. 3. 2014
O2: KaTA
T: 7. 3. 2014
8. Návrh nominace nového člena Rady programu GAMA pro VR
Předsednictvo souhlasí s předáním nominace Ing. Josefa Dvornáka do RP GAMA
pro 36. zasedání VR.
PK uvedl, že vyhlášení 2. podprogramu (PP2) programu GAMA v červenci je
rizikové, a to z hlediska úprav programů dle nového znění Blokové výjimky
a Nařízení EK. Předsednictvo se dohodlo, že vyhlášení PP2 programu GAMA bude
posunuto. Nový termín bude vyhlášen, jakmile RVVI vydá veřejné stanovisko
k úpravám programů a bude znám rozsah a harmonogram úprav.
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9. Přehled pracovních skupin TA ČR
T. Perglová předložila přTA upravenou přehledovou tabulku pracovních skupin (PS)
TA ČR. Členové přTA překontrolovali dle požadavku údaje u svých pracovních
skupin. Upravená tabulka PS bude předána pro informaci členům VR.
O: KaTA
T: 3. 3. 2014
Pracovní skupiny budou pracovat v ustaveném složení a dle předaných pokynů.
10. Projednání požadavku KR na navýšení odměny členů KR
RB uvedla, že materiál bude předložen k projednání na další zasedání.
11. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo vzalo na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zjistila, co bude uvedeno v mandátu
u materiálu, který je uveden v eKLEP s názvem „Návrh směrnice pro expertní
jednání o návrhu Dohody mezi vládou ČR a vládou Moldavské republiky
materiál
MPO
o hospodářské
a průmyslové
republiky“
–
č. j. 3785/14/52300/01000 z 19. 2. 2014.
O: KaTA
T: 10. 3. 2014
12. Pozvánka na workshop Fiscal R&D Tax Schemes 21-22 May 2014
Workshopu s názvem Fiscal R&D Tax Schemes konaného
21.–22. 5. 2014 v Nizozemí se zúčastní MB a P. Slavíková.

v termínu

P. Matolín zajistí registraci a další potřebné záležitosti spojené se služební cestou.
O: KaTA
T: 5. 3. 2014
13. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
RB informovala o 4. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu, které se zúčastnila dne 27. 2. 2014. RB se dohodla s předsedou
Výboru na schůzce v sídle TA ČR dne 5. 3. 2014 v 11:00 h. Na této schůzce bude
projednávána především novela zákona č. 130/2002 Sb.
Místopředseda vlády p. Bělobrádek hovořil o rozpočtu na rok 2015, o financování
hlavního města Prahy a novele zákona č. 130/2002 Sb.
Projednávání rozpočtu na RVVI dne 5. 3. 2014 se zúčastní místo předsedkyně MB.
Za KaTA pak R. Klimeš a K. Vilém.
RB podala krátkou informaci ze schůzky s náměstkem ministra MŠMT p. Chládkem
a NM Mlsnou.
14. Návštěva Ústavu přístrojové techniky AV ČR
RB informovala členy přTA o potvrzeném termínu návštěvy Ústavu přístrojové
techniky AV ČR, který byl stanoven na 25. 3. 2014. V tento termín se uskuteční
v Brně i výjezdní zasedání předsednictva.
15. Informace o přiřazení tutorů k podpořeným projektům v programu Centra
kompetence
MJ informoval o připravovaném přiřazení tutorů k podpořeným projektům
v programu CK. Navržení tutoři byli vybráni tak, aby jimi byli nezávislí odborníci
v určité oblasti a byli flexibilní.
MJ dále představil, jakým způsobem se nyní bude postupovat. V první řadě budou
tutorům zaslány anotace přiřazených projektů k prostudování; tutoři budou pozváni
ke společné schůzce na TA ČR, kde budou seznámeni se svými úkoly. Následně
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budou osloveni příjemci jednotlivých podpořených projektů v programu Centra
kompetence s žádostí o vyjádření, zda souhlasí s přiděleným tutorem.
Předsednictvo souhlasí s navrhovaným postupem a zároveň schvaluje předložený
seznam tutorů pro program CK.
16. Informace o prověření vazeb oponentů na uchazeče hodnocených návrhů projektů
KaTA předložila přTA plnění úkolu ze 192. zasedání, kdy prověřila vazby oponentů
na uchazeče hodnocených návrhů projektů.
17. Závěry z jednání s ÚPV
PK informoval o jednání s ÚPV dne 25. 2. 2014, kterého se zúčastnil společně
s RB, K. Veselíkovou a E. Kořínkovou za KaTA.
Na jednání bylo domluveno, že ÚPV nominuje svého zástupce do Rad programů
GAMA a DELTA. ÚPV bylo informováno o konání kulatých stolů k IPR, které bude
pořádat TA ČR z pověření RVVI za spolupráce IBM. Byl domluven akční plán
spolupráce mezi ÚPV a TA ČR na rok 2014.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
18. Informace k projektu se studenty z Cambridge University
Předsednictvo bylo informováno, že i po opětovném prostudování předkládaných
témat si studenti z Cambridge University vybrali ke zpracování návrh programu
ZÉTA.
Garantem tohoto projektu je stejně jako u nových programů PK. Participovat na
tomto projektu budou za souhlasu PK i VK a MB.
Předsednictvo bere informace na vědomí a souhlasí se způsobem zapojení členů
přTA.
19. Podpis memoranda a Akčního plánu spolupráce pro rok 2014 se SP ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o podpisu Memoranda a Akčního plánu
spolupráce pro rok 2014 se Svazem průmyslu a dopravy ČR, který se uskutečnil
dne 25. 2. 2014 za účasti RB a PK.
20. Přístup k návrhům projektů a závěrečným zprávám v programu ALFA
Předsednictvo bere na vědomí zpracované poznámky doc. Lazara z AV ČR
k návrhům projektů a průběžným zprávám TA ČR.
KaTA byla pověřena, aby vypracovala reakci na předložené podněty a přTA
se tímto bude zabývat na svém výjezdním zasedání dne 25. 3. v Brně.
O: KaTA
T: 18. 3. 2014
21. Usnesení 124. zasedání Pléna České konference rektorů
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 124. zasedání Pléna ČKR.
Další zasedání:

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

Prezenční listina ze 195. zasedání předsednictva TA ČR
Program 195. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 195. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček

6

