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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 196

Datum: 6. 3. 2014

Od–do: 10:30–16:45 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB), Ing. Pavel
Komárek, CSc. (PK), Ing. Luděk Knorr (LK), Michaela Orlová (MO)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Drahuše
Rottová (DR)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 195. zasedání přTA
Zápis ze 195. zasedání přTA z 27. 2. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Koncept provázání „oponentních řízení“ a kontrol v rámci realizace projektů TA ČR
a problematika úprav nakládání s projekty v programu ALFA
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na další zasedání přTA.
3. SME-15 Směrnice pro vyhlášení výzkumných potřeb v programu BETA v2
(Kobert, Šulcová M.)
KaTA předložila přTA úpravu SME-15 Směrnice pro vyhlášení výzkumných potřeb
v programu BETA, a to z toho důvodu, že v souvislosti s vydáním SME-23 Směrnice
pro zajištění zpracování posudků, stanovisek a odborných hodnocení vyvstala
potřeba revize SME-15 tak, aby otázka vypracování posudků oponenta k výzkumné
potřebě nebyla řešena v obou směrnicích a byla přesunuta do SME-23.
Předsednictvo schvaluje předloženou SME-15 Směrnici pro vyhlášení výzkumných
potřeb v programu BETA verze 2 s tím, že do této verze bude doplněn nad datum
formát pro číslo jednací. Takto budou upravovány všechny směrnice.
O: KaTA
T: 11. 3. 2014
Předsednictvo upozorňuje, že jakýkoliv dokument, který bude vytvořen v souvislosti
s procesem schvalování výzkumných potřeb, musí být evidován a uložen v systému
elektronické spisové služby.
4. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce TA ČR za rok 2013
K. Vilém informoval o ukončeném auditu účetní závěrky TA ČR za rok 2013, jež
provedla firma PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a byla uzavřena bez nálezu.
Zpráva od auditorů byla postoupena KR.
Předsednictvo bere na vědomí informaci o ukončeném auditu. Děkuje KaTA za
včasné zajištění auditorské zprávy.
5. Záštita pro České ekologické manažerské centrum
KaTA předložila přTA žádost Českého ekologického manažerského centra
o udělení záštity konferenci „Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014“, která se
uskuteční ve dnech 23. – 25. 4. 2014.
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Předsednictvo bere na vědomí tuto žádost, o jejímž udělení rozhodlo vedení KaTA.
Této konference se za TA ČR zúčastní 2 zástupci (Z. Bubeníková a doc. Hájek),
kteří na konferenci vystoupí s příspěvkem o TA ČR a jejích programech.
6. Přehled pracovních skupin resortů s účastí zástupce TA ČR
Předsednictvu byl předložen přehled pracovních skupin resortů, v nichž je
zastoupena i TA ČR.
Předsednictvo schvaluje přehled těchto pracovních skupin, který bude uložen
v elektronické knihovně TA ČR (1).
O1: KaTA
T: 10. 3. 2014
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila dopis pro MŠMT s žádostí o informaci,
kdy se uskuteční další schůzka pracovní skupiny zabývající se problematikou full
cost (2).
O2: KaTA
T: 20. 3. 2014
7. Návrh odborných panelů v programu EPSILON a jejich členů
Předsednictvo diskutovalo o předložených materiálech s návrhy na ustavení
odborných panelů pro hodnocení v rámci programu EPSILON.
VR TA ČR, jejíž jednání je stanoveno na 7. 3. 2014, jsou předkládány tyto návrhy:
• Návrh na členy Rady programu EPSILON. Návrhy na členy Rady a jejich CV
budou získány tak, aby mohly být předány prof. Zunovi dva týdny před
příštím jednáním VR (1).
• Návrh odborných panelů v programu EPSILON.
Pokud VR panely schválí, budou vyzvány spolupracující organizace
k návrhům na členy panelů s tím, aby TA ČR obdržela také jejich životopisy.
• Oblasti podpory podle NPOV, které byly zpracovány ve spolupráci
s relevantními resorty. Pokud VR návrh schválí, budou ministerstva
požádána o formální schválení oblastí pro 1. veřejnou soutěž programu
EPSILON.
O1: KaTA
KT: 20. 3. 2014
KaTA byla pověřena, aby připravila návrhy dopisů na AVO, HK, SP ČR, AV ČR,
RVŠ a další asociace, se kterými má TA ČR podepsány Dohody o spolupráci
s žádostí o nominaci členů odborných panelů programu EPSILON (2).
O2: KaTA
T: 10. 3. 2014
Na základě závěrů z 36. zasedání VR k tomuto tématu, připraví KaTA dopisy pro
jednotlivé ministry – MŽP, MD a MPO (3).
O3: KaTA
T: 10. 3. 2014
8. Návrh odměn KR za rok 2013
Předsednictvo diskutovalo o navýšení odměn členů KR za rok 2013. KR bude v
nejbližší době předkládat PSP ČR zprávu o své činnosti.
Přílohou Zprávy KR bude také informace o činnosti TA ČR včetně informace
o jednotlivých veřejných soutěžích o VaVaI, jak je stanoveno v § 36a, odst. 8,
zákona č. 130/2002 Sb.
KaTA v součinnosti s KR zajistí potřebné podklady, aby byla Zpráva předložena
PSP ČR včas.
O: KaTA
KT: 25. 3. 2014
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9. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo se zabývalo úkoly TA ČR plynoucími z plánu nelegislativních úkolů
vlády na rok 2014:
Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2013
Zpráva má být předložena do vlády v květnu 2014. KaTA dopracuje tuto Zprávu
a přTA jí schválí na svém 198. zasedání.
Zároveň KaTA předloží Zprávu na jednání VR tak, aby případné připomínky VR byly
včas zapracovány a Zpráva byla VR odsouhlasena na jejím výjezdním zasedání
4. 4. 2014. K projednání RVVI bude Zpráva zaslána 7. 4. 2014 a do meziresortního
připomínkového řízení dne 29. 4. 2014.
Návrh na jmenování členů VR TAČR
Pokud na březnovém jednání RVVI bude schválen jako kandidát na místopředsedu
VR TA ČR prof. Fusek, je možné návrh na jmenování VR TA ČR odeslat do
meziresortního připomínkového řízení začátkem dubna tohoto roku. V tomto
případě bude vládou stanovený termín dodržen.
Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce VR TA ČR za rok 2014
a zpráva o činnosti VR TA ČR za rok 2014
Zpracování zprávy o činnosti VR TA ČR – vyhotovení do 30. 9. 2014 s tím, že na
svém nejbližším zasedaní zprávu projedná VR.
Zpráva bude předložena do 10. 10. 2014 RVVI, která ji projedná na svém zasedání
31. 10. 2014.
3. 11. 2014 bude zpráva odeslána do meziresortního připomínkového řízení a vládě
předložena tak, aby ji vláda projednala do konce listopadu 2014.
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ZETA
Program bude předložen přTA na jeho jednání 11. 9. 2014.
Program bude předložen VR na jejím prvním říjnovém zasedání.
Do 8. 10. 2014 bude odeslán RVVI.
3. 11. 2014 bude program odeslán do meziresortního připomínkového řízení.
Návrh na změnu programu na podporu aplikovaného společenskovědního
výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA:
Program bude předložen přTA na jeho jednání 11. 9. 2014.
Program bude předložen VR na jejím prvním říjnovém zasedání.
Do 8. 10. 2014 bude odeslán RVVI.
3. 11. 2014 bude program odeslán do meziresortního připomínkového řízení.
10. Zpráva z platformy MPO k OP PIK a jednání pracovní skupiny pro
konkurenceschopnost
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání platformy MPO k OP PIK, které
se zúčastnil MB dne 25. 2. 2014. Dále přTA bere na vědomí informaci z jednání
pracovní skupiny pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní
veřejnou správu a zaměstnanost a vzdělání, která se uskutečnila dne 25. 2. 2014 za
účasti MB a T. Perglové.
MB uvedl, že se setká se zástupkyní Národní sítě Místních akčních skupin České
republiky (NS MAS) a o tomto jednání podá následně přTA zprávu.
O: přTA
KT: 31. 3. 2014
11. Záznam z jednání Working Group on Innovation and Technology Policy (TIP) OECD
Předsednictvo bere na vědomí informaci z jednání pracovní skupiny TIP OECD,
které se uskutečnilo ve dnech 11.–13. 12. 2013.
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Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zajistilo návštěvu p. Nuñez (zástupkyně ČR
v příslušné skupině OECD, pracovnice MŠMT) na TA ČR. V rámci této návštěvy by
se s p. Nuñez setkal pracovník odpovědný za realizace CK.
O: KaTA
KT: 31. 3. 2014
12. Pozvánka na 5. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Předsednictvo se dohodlo, že si členové přTA prostudují podklad k Návrhu poslanců
Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny
Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, který bude projednáván na 5. schůzi VVVKMT, která se
uskuteční dne 17. 4. 2014.
Předsednictvo rozhodlo, že se schůze zástupce TA ČR nezúčastní.
13. Evropská směrnice o veřejných zakázkách
KaTA předložila přTA plnění úkolu ze 186. zasedání přTA, a to zpracovaný podklad
z evropské směrnice o veřejných zakázkách pro další jednání s MMR.
Předsednictvo pověřilo KaTA přípravou dopisu
uvedeno, že TA ČR má zkušenosti z oblasti
zabývá se novelizací zákona č. 130/2002 Sb.
zpracování stanovisek k Evropské směrnici o
transpozici (1).
O1: KaTA

pro MMR s tím, že v něm bude
podpory aplikovaného výzkumu,
a navrhuje MMR spolupráci při
veřejných zakázkách a následně
T: 14. 3. 2014

Dále byla KaTA pověřena, aby připravila návrh e-mailu, který bude zaslán
europoslancům, jehož text bude odsouhlasen na jednání pracovní skupiny k veřejné
podpoře (2). Tento e-mail bude následně po schválení odeslán RB, která zároveň
telefonicky podá p. Březinovi informaci o obsahu zasílaného e-mailu – e-mail bude
obsahovat návrhy TA ČR na úpravy směrnice (3).
O2: KaTA
T: 18. 3. 2014
O3: přTA
T: 21. 3. 2014
14. Závěrečný účet kapitoly 377 – TA ČR za rok 2013
Předsednictvo bere na vědomí předložený Závěrečný účet kapitoly 377 – TA ČR za
rok 2013 a ukládá KaTA zpracovat podrobnější přehled o podpoře poskytnuté
jednotlivým typům organizací.
O: KaTA
T: 19. 3. 2013
15. Analýza podaných stížností v rámci veřejných soutěží
Předsednictvo bere na vědomí informace o stížnostech podaných v rámci programů
ALFA, OMEGA, Centra kompetence a BETA za dobu realizace programů.
Předsednictvo vyslovuje pochvalu KaTA za kvalitně vypracovaný přehled.
KaTA byla pověřena, aby předala tyto informace KR a VR (1) a využila těchto
informací pro zpracování Zprávy o činnosti TA ČR za rok 2013 (2).
O1: KaTA
T: 27. 3. 2014
O2: KaTA
T: 27. 3. 2014
16. Postup v realizaci projektu Rozvoj TA ČR
Předsednictvo se seznámilo s předloženou informací o postupu v realizaci projektu
„Rozvoj TA ČR“ a bere tuto informaci na vědomí.
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17. Různé
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby urychleně zajistila informace pro jednání
předsedy vlády se spolkovou kancléřkou A. Merkelovou. Informace budou
obsahovat spolupráci s Německem – v rámci Taftie, projekt v rámci Horizont 2020,
návrh na zřízení obdoby Fraunhoferova institutu (FI) v ČR, spolupráce s FI v Lipsku,
informace o programu DELTA, informace o spolupráci se saským ministerstvem
školství a kultury (1).
O1: KaTA
T: 6. 3. 2014
Plánované výjezdní zasedání přTA v Brně bylo zrušeno. Předsednictvo navštíví
Ústav přístrojové techniky dne 25. 3. 2014 v Brně, zúčastní se také LK
a K. Veselíková.
RB informovala o podpisu akčního plánu k Memorandu o spolupráci s AVO, který se
uskutečnil dne 5. 3. 2014.
MB informoval o schůzce s prof. Maříkem za účasti expertů z IBM, která se
uskutečnila dne 3. 3. 2014. Na základě úkolu z RVVI byl dohodnut konkrétní scénář
uspořádání kulatých stolů k transferu technologií a ochraně IPR.
Předsednictvo se dohodlo, že budou uspořádány 3 kulaté stoly, a to do poloviny
června (první dva: 25. dubna od 13 h na TA ČR, třetí: 30. května od 13 h na
TA ČR).
KaTA zajistí organizaci těchto akcí a přizve na ně zástupce ÚPV a IBM (4).
O4: KaTA
T: 28. 3. 2014
MB podal krátkou informaci o prvním projednávání rozpočtu TA ČR, které se
uskutečnilo dne 5. 3. 2014 na RVVI.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 13. 3. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 196. zasedání předsednictva TA ČR
Program 196. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 196. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 6. 3. 2014

Zapsal:

Orlová

Kontroloval:

Bízková
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