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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 205

Datum: 7. 5. 2014

Od–do: 10:00–16:30 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), 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 zápisů a úkolů z 203. a 204. zasedání přTA
Zápisy z 203. a 204. zasedání přTA z 24. a 30. 4. 2014 byly schváleny. Úkoly
vyplývající z těchto zasedání jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. CK2 – doložení vlastnické struktury u projektů před podpisem Smlouvy
KaTA předložila přTA podklady související s dožádáním podkladů od příjemců
podpořených ve 2. veřejné soutěži programu Centra kompetence, kdy v rámci
negociačních jednání byli v souladu s novelizací zákona č. 218/2000Sb. tito
požádáni o doložení vlastnické struktury a z důvodu nedodání dokumentů
v požadovaném rozsahu byli všichni příjemci požádáni o doplnění vlastnické
struktury.
U projektu TE02000006 přTA souhlasí s tím, že příjemci projektu doložili podklady
dle požadavku TA ČR a s těmito příjemci bude uzavřena Smlouva o poskytnutí
účelové podpory.
U projektu TE02000029 přTA rozhodlo, že dodané zdůvodnění snížení poměru
AV/EV je neadekvátní, a proto bude podpora u tohoto projektu snížena z 75/25 na
50/50.
U projektu TE02000058 přTA souhlasí s tím, že příjemce projektu doložil podklady
dle požadavku TA ČR a s tímto příjemcem bude uzavřena Smlouva o poskytnutí
účelové podpory. KaTA zkontroluje Smlouvu o spolupráci (1). TA ČR si v tomto
případě vyžádá Smlouvu o spolupráci a prověří úpravu vlastnických práv.
O1: KaTA
KT: 30. 5. 2014
Při jednání a rozhodnutí u projektu TE02000058 se nezúčastnil MB z důvodu
zamezení střetu zájmů.
U projektů TE02000162, TE02000177, TE02000202, TE02000236, TE02000011,
TE02000077 a TE02000103 přTA souhlasí s tím, že příjemci projektu doložili
podklady dle požadavku TA ČR a s těmito příjemci bude uzavřena Smlouva
o poskytnutí účelové podpory.
Příjemci projektů TE02000011, TE02000077 a TE02000103 budou vyzvaní
emailem pracovníky KaTA k nápravě drobných nedostatků v rámci dokládání
vlastnických struktur. Tyto nedostatky nejsou zásadní a nebrání uzavření Smlouvy
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o poskytnutí podpory (2).
O2: KaTA

KT: 30. 5. 2014

Předsednictvo zároveň upozorňuje, že je třeba před podpisem Smluv zkontrolovat
Smlouvu o spolupráci u všech příjemců (3).
O3: KaTA
KT: 30. 5. 2014
U projektu TE02000232, jehož příjemce nedoložil požadované podklad, se přTA
rozhodlo odložit své rozhodnutí a pověřilo KaTA, aby kontaktovala příjemce projektu
s tím, že pokud požadované podklady nedoloží, nebude možné uzavřít Smlouvu
o poskytnutí podpory k tomuto projektu (4).
O4: KaTA
KT: 20. 5. 2014
3. Tutoři
MJ informoval, že všem centrům, podpořeným v rámci 1. veřejné soutěže (VS)
programu Centra kompetence již bylo oznámeno jméno tutora projektu. Smlouva
mezi TA ČR a tutory byla již všem těmto tutorům zaslána. Ihned po podpisu jim
bude možné předat přístupová práva do elektronického systému k danému projektu
a budou moci zahájit svou činnost.
U center podpořených ve 2. VS programu Centra kompetence se s přiřazením
tutorů k jednotlivým centrům čeká na rozhodnutí přTA o podpisu smluv s příjemci.
Předsednictvo bere na vědomí stav přípravy nově zřízeného institutu „tutor“ centra
kompetence a po diskusi rozhodlo, že v případě řádně zdůvodněného nesouhlasu
příjemce podpory s osobou navrženého tutora bude hledána jiná osoba.
Předsednictvo souhlasí, aby KaTA na základě požadavku VR zpracovala pro VR
informaci, jakým způsobem byli tutoři vybíráni a dále jejich jména a CV a současně
zaslala KR Smlouvu mezi TA ČR a tutorem.
O: KaTA
T: 26. 5. 2014
Předsednictvo konstatuje, že tutor je zástupcem TA ČR v Radě jednotlivých center,
což je uvedeno v platném znění dokumentace k programu CK a jedná se tedy
o pracovníka KaTA.
4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TE01020197
Příjemce žádá o změnu dalšího účastníka projektu.
Příjemce o změně poskytovatele informoval včas, žádost o změnu však byla
zaslána se zpožděním, jelikož se k žádosti o změnu tohoto typu předkládá několik
povinných příloh. Žádost byla zaslána kompletní a kvalitní.
Změnila se velikost podniku – původní účastník byl středním podnikem, nový
účastník je malým podnikem. Na základě této skutečnosti však k přepočítání míry
podpory a změny celkových uznaných nákladů nedojde.
Změnu odsouhlasil řídící výbor centra. Na tomto jednání byl účasten i zástupce
TA ČR. Příjemce deklaruje, že zůstane zachován cíl projektu, nezmění se výsledky
ani rozpočet projektu.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu dalšího účastníka projektu TE01020197.
2

č.j.: TACR/4360/2014
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA01021374
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledků a platnosti Smlouvy a dále
žádá o přidání nových výsledků. Projekt je již ukončen.
Zpravodaj projektu nedoporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
Předsednictvo rozhodlo:
• odmítnutí žádosti o přidání nového výsledku;
• schválení žádosti o prodloužení termínu dosažení stávajícího
výsledku a prodloužení termínu dosažení výsledku a platnosti Smlouvy
z 12/2013 na 12/2015;
• schválení žádosti o prodloužení termínu dosažení výsledků, a to z 12/2013
na 6/2014,
• schválení žádosti o prodloužení termínu dosažení výsledku, a to z 12/2013
na 12/2014;
• provedení závěrečného hodnocení projektu formou závěrečného
oponentního řízení,
• provedení veřejnosprávní kontroly, navazující na závěrečné hodnocení
projektu.
MB žádá o sdělení termínu konání závěrečného oponentního řízení tohoto projektu
a dle svých časových možností se jej zúčastní (1).
O1: KaTA
KT: 26. 5. 2014
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA02010781
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledků, o změnu druhu výsledku a
zároveň o posun termínu dosažení výsledků.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
Na 194. zasedání přTA byla žádost projednána a přTA si vyžádalo vyjádření
příjemce ke způsobu řízení projektu.
Příjemce dodal toto doplnění a uvádí, že jsou kvartálně konané kontrolní dny,
a jedenkrát ročně vnitřní oponentní řízení. Uvádí, že na projektu jsou činnosti
prováděny denně a vyhodnocení těchto činností probíhá se zpracováním měsíčních
výkazů práce.
Předsednictvo schvaluje žádost o prodloužení termínu dosažení výsledků
a neschvaluje změnu druhy výsledků a ukládá doložit potvrzení o dosažení výsledků
(2).
O2: KaTA
KT: 30. 5. 2014
TA02031437
Příjemce žádá o prodloužení doby řešení projektu z 7/2014 do 11/2014 a s tím
souvisí posun dosažení výsledků z 7/2014 do 11/2014. Ostatní výsledky projektu
budou splněny dle návrhu projektu, tedy do 7/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
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Předsednictvo schvaluje prodloužení doby řešení projektu a posun dosažení
výsledků projektu TA02031437.
TA02020795 a TA03021237
V roce 2013 obdržela TA ČR oznámení dalšího účastníka projektu TA03021237
o nepřeposlání podpory hlavním příjemcem. Evidováno jako podezření na porušení
Smlouvy a projekt zařazen na seznam mimořádných veřejnosprávních kontrol na
10/2014. Proběhla koordinační schůzka s příjemcem a dalšími účastníky obou
projektů. Příjemce však nedodal v předepsaném termínu průběžné zprávy o řešení
předmětných projektů a finanční vypořádání se státním rozpočtem.
KaTA příjemce dne 7. 3. 2014 písemně vyzvala k dodání průběžných zpráv do
30 dnů od doručení výzvy a k neprodlenému doplnění finančních vypořádání se
stáním rozpočtem. Příjemce nedoplnil požadované dokumenty ve stanoveném
termínu, nereaguje. Dle justice.cz zahájeno insolvenční řízení.
Předsednictvo rozhodlo o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory u projektů
TA02020795 a TA03021237 a pověřilo KaTA, aby se přihlásila do insolvenčního
řízení (3).
O3: KaTA
KT: 30. 5. 2014
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TD020308
Příjemce žádá o změnu zdrojů uznaných nákladů projektu.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí k žádosti projektu TD020308 s tím, že KaTA ještě
tuto žádost o změnu prověří (4).
O4: KaTA
T: 20. 5. 2014
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MJ a MB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA02010945
Předsednictvo se zabývalo žádostmi příjemce projektu TA02010945, jež byly
předloženy a projednávány na 191. a 192. zasedání.
Na základě závěrů z těchto zasedání bylo uskutečněno mimořádné oponentní
řízení. Příjemci bylo doporučeno podat novou žádost o změnu a doložit základní
implementační plán projektu. Příjemce následně vše doložil.
Oponentní komise doporučuje přTA žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádosti příjemce projektu TA02010945 s tím, že u tohoto
projektu bude snížena dotace, a to z důvodu redukce počtu výsledků. Snížení
dotace bylo stanoveno na 50 tis. Kč.
KaTA byla pověřena, aby připravila návrh systému snížení podpory v rámci žádostí
o změny a s tím spojené nesplnění ustanovení Smlouvy (5).
O5: KaTA
T: 30. 5. 2014
TA02010013
Příjemce žádá o snížení dvou původně plánovaných výsledků za rok 2013 na jeden.
Žádost byla podána zpětně.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
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KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje snížení dvou původně plánovaných výsledků za rok 2013
na 1 a zároveň snižuje podporu projektu TA02010013 o 50 tis. Kč z důvodu redukce
počtu výsledků.
TA01031303
Příjemce žádá o vložení nových výsledků, které byly vytvořeny při řešení projektu
v období 2011 – 2013 nad rámec výsledků plánovaných v návrhu projektu. Projekt
již ukončil řešení.
KaTA shledala administrativní překážky pro schválení změny a navrhuje žádost
odmítnout.
Předsednictvo odmítá žádost o vložení nových výsledků.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MJ a MB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA02031288
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledků a zároveň prodloužení
platnosti Smlouvy.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádostí.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledků a prodloužení platnosti
Smlouvy o poskytnutí účelové podpory projektu TA02031288.
TA02030380
Příjemce žádá o vložení nových výsledků, které byly vytvořeny při řešení projektu
nad rámec výsledků plánovaných v návrhu projektu.
KaTA shledala administrativní překážky pro schválení změny a navrhuje žádost
odmítnout.
Předsednictvo odmítá žádost o vložení nových výsledků.
TA02020123
Příjemce žádá o změnu dílčího cíle a o posun dosažení výsledku, a to z 12/2015 na
12/2014 a opravu nepřesnosti/upřesnění v popisu výsledku projektu tak, aby byl
popis výsledku v souladu s ostatními částmi projektu.
Zpravodaj doporučil schválení žádosti. Byla prodloužena lhůta pro posouzení
žádosti a vyžádáno doplnění dopadu změny na čerpání uznaných nákladů.
V čerpání nákladů spojených proto nedojde k žádné změně.
Rada programu vzala žádost na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku a žádost o změnu
dílčího cíle a změnu popisu cíle.
TA02010672
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku z 12/2013 na 12/2016.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
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Předsednictvo
TA02010672.

schvaluje

prodloužení

termínu

dosažení

výsledku

projektu

TD20346
Příjemce žádá o změnu zdrojů povinného financování z neveřejných zdrojů na
ostatní veřejné – institucionální podporu.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu zdrojů povinného financování z neveřejných zdrojů
na ostatní veřejné – institucionální podporu projektu TD20346.
5. BETA – Rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB020MZP042
Na základě dalších 2 odborných posudků a na základě dopisu náměstka ministra
životního prostředí přTA vybralo další nejlevnější nabídku k veřejné zakázce
č. TB020MZP042, která byla komisí doporučena, a to nabídku uchazeče
Masarykova univerzita a společnosti CENIA.
Důvodem dalšího posouzení a vyžádání stanoviska MŽP ze strany TA ČR bylo, že
nabídka, která byla komisí navržena jako nejvhodnější, neměla věcně stanovené
podmínky.
6. Ověření zápisu z hlasování per rollam přTA ze dne 5. 5. 2014 k 1. VS programu
EPSILON
Předsednictvo ověřilo zápis z hlasování per rollam týkající se schválení hodnoticích
kritérií a bonifikace v rámci 1. VS programu EPSILON.
Zápis z hlasování per rollam je přílohou tohoto zápisu.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prověřila soulad Jednacího řádu přTA se
závaznými pravidly, a to z hlediska nastaveného procesu hlasování per rollam.
O: KaTA
T: 30. 5. 2014
7. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
8. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
RB informovala o jednání s NM M. Tlapou z MZV dne 6. 5., kde bylo projednáváno
Memorandum o spolupráci a Akční plán.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
9. Informace z jednání za účasti místopředsedy TA ČR
MB předložil přTA psané informace z uskutečněných jednání:
• jednání s Association for Foreign Investment (AFI) dne 7. 4.,
• jednání na Ministerstvu zdravotnictví dne 7. 4.,
• jednání na CzechInvestu dne 11. 4. 2014,
• první jednání Pražské inovační rady (PIR) za účasti primátora hlavního
města Prahy ze dne 17. 4.,
• jednání na Ministerstvu kultury dne 22. 4.,
• jednání na MŠMT dne 29. 4.
Předsednictvo bere informace na vědomí a ukládá KaTA ve spolupráci s přTA
plněním úkolů vzešlých z těchto jednání:
10. Informace o valném shromáždění AVO dne 23. 4. 2014 v Řeži
Předsednictvo bere na vědomí informaci o uskutečněném valném shromáždění
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AVO dne 23. 4. 2014.
11. Pozvánky a akce v následujících týdnech
Předsednictvo se dohodlo, že:
• kulatého stolu na téma financování podnikání v Ostravě dne 19. 5. se
aktivně zúčastní VK;
• semináře hodnocení a financování vědy v ČR dne 20. 5. se zúčastní RB
a MB. V případě vyjádření zájmu se může tohoto semináře zúčastnit
i PK.
• jednání s 1. místopředsedou vlády P. Bělobrádkem se zúčastní všichni
členové přTA;
• oslav 60. výročí založení Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. se
z důvodu zaneprázdněnosti nezúčastni zástupce přTA;
Dne 2. 6. 2014 se v sídle TA ČR uskuteční pracovní setkání s ředitelkou Ústavu
přístrojové techniky v. v. i. a jejími spolupracovníky, kterého se zúčastní RB a MJ.
12. Stanovisko European University Association k návrhu regulace ochrany dat
Předsednictvo bere na vědomí stanovisko European University Association
k návrhu regulace ochrany dat.
13. Informace o jednání se zástupci MPO dne 10. 4. 2014
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání se zástupci MPO, které se
uskutečnilo dne 10. 4. 2014, jehož se zúčastnil PK a P. Matolín.
14. Informace o jednání se zástupci Ricardo Prague s. r. o a Aveo Engineering Group
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání se zástupci Ricardo Prague
s. r. o., které se uskutečnilo dne 8. 4. 2014.
Předsednictvo bere dále na vědomí informace z jednání se zástupci společnosti
Aveo Engineering Group, jež se uskutečnilo dne 14. 4. 2014.
Předsednictvo pověřilo tajemnici přTA, aby shromažďovala pozvánky na pracovní
setkání s různými institucemi směřované na přTA.
O: KaTA
KT: 30. 6. 2014
15. Informace o přednášce TA ČR a Fraunhoferova institututu pro střední a východní
Evropu (FI MOEZ) „Možnosti podnikání ve společenskovědních a humanitních
oborech“ dne 22. 4. 2014
Předsednictvo bere na vědomí informace z přednášky pořádané TA ČR a FI MOEZ
s názvem „Možnosti podnikání ve společenskovědních a humanitních oborech“,
která se uskutečnila dne 22. 4. 2014.
16. Informace z jednání se zástupci Svazu měst a obcí
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání se zástupci Svazu měst a obcí,
jež se uskutečnilo dne 18. 4. 2014 za účasti RB.
17. Některá ustanovení nového znění evropských předpisů v oblasti veřejné podpory
pro interní potřeby řešitelů CK
MB prezentoval přTA podklad, který byl zpracován pro interní využití řešitelů
realizovaných center v rámci programu Centra kompetence. Tento podklad
obsahuje některá ustanovení stávajícího i navrhovaného nového znění evropských
předpisů v oblasti veřejné podpory, důležitá pro řešitele projektů z řad výzkumných
organizací.
Předsednictvo bere informaci na vědomí a souhlasí s rozesláním podkladu
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řešitelům realizovaných center – zajistí KaTA.
O: KaTA

T: 27. 5. 2014

18. Aktualizace struktury návrhu projektu/přihlášky programu DELTA
KaTA předložila přTA pro informaci aktualizovanou strukturu návrhu projektu
(přihlášky) před vyhlášením 1. VS programu DELTA s tím, že v této přihlášce se
mění pouze formální náležitosti dle výsledků diskuze u programu EPSILON.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
19. Memoranda TA ČR a přehled úkolů z nich plynoucích
Předsednictvo se podrobně zabývalo úkoly plynoucími z uzavřených
Memorand/Dohod o spolupráci a Akčních plánů s jednotlivými subjekty.
Předsednictvo vypořádalo některé úkoly a uložilo KaTA, aby při formulací Akčních
plánů obecně dbala na rovný přístup k potenciálním příjemcům a zároveň doplnila
stav jednotlivých úkolů.
O: KaTA
T: 27. 5. 2014
20. Informace o činnosti pracovních skupin
Předsednictvo bere na vědomí informaci o činnosti jednotlivých interních pracovních
skupin TA ČR.
21. Národní program reforem ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o zapracování připomínek, které předložila
TA ČR k zapracování do NPR ČR.
22. Různé
Odpověď na doporučení a stanoviska z 32. zasedání KR
Předsednictvo bere na vědomí finální znění odpovědi na Doporučení a stanoviska
z 32. zasedání kontrolní rady TA ČR.
Projekt INKA
Předsednictvo se zabývalo problematikou projektu INKA.
RB navrhla, aby před předáním každé části projektu INKA byla vedena diskuze
nejen v rámci pracovní skupiny, ale aby se vždy zástupci pracovní skupiny
a dodavatele sešli se zástupci přTA.
Předsednictvo rozhodlo, že žádnou věcnou etapu projektu nebude TA ČR přebírat,
dokud ji přTA neodsouhlasí. Před odevzdáním musí dodavatel zaslat výstupy ke
kontrole přTA. Následně se vždy uskuteční schůzka k jednotlivým věcným etapám,
na které se dohodne další postup. Teprve po předání dojednané a schválené věcné
etapy, bude dodavateli vyplacena sjednaná odměna.
Tento postup již vyplývá ze smlouvy, nicméně přejímací setkání nebyla vhodně
časově plánována a připomínky se řešily korespondenčně. Příští přejímací setkání
budou plánována spíše na konci pracovního dne (kvůli dostatečnému prostoru
k diskusi).
KaTA byla dále pověřena, aby zkontaktovala ČSÚ s požadavkem na již vyžádaný
přístup k individuálním údajům (4).
O4: KaTA
KT: 26. 5. 2014
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Souběžně s jednáním přTA se uskutečnilo jednání zástupců TA ČR se zástupci
MŠMT k S3 strategii, kterého se zúčastnil P. Slípek a následně po jeho skončení
informoval přTA o závěrech z této schůzky.
S dodavatelem byl dohodnut termín schůzky k vyjasnění na 12. 5. 2014.
VK podal zprávu o podpisu Memoranda s AAAO a účasti na Valné hromadě AAAO.
Předsednictvo se dohodlo, že v červnu t. r. se uskuteční schůzka se zástupci AAAO
k další spolupráci – zajistí KaTA (5).
O5: KaTA
KT: 27. 5. 2014
VK uvedl, že nigérijská agentura NASENI má zájem o podpis Memoranda
of Understanding s TA ČR, nikoliv jen Letter of Intent.
Předsednictvo pověřilo VK, aby ověřil, zda je možné s agenturou NASENI uzavřít
Memorandum místo Letter of Intent (6).
O6: přTA
T: 12. 5. 2014
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prostudovala a připravila stručný výtah ze Zprávy
o činnosti GA ČR za rok 2013 (7).
O7: KaTA
T: 20. 5. 2014
V rámci PR aktivit se přTA po vzoru GA ČR rozhodlo připravit tištěnou verzi Zprávy
o činnosti TA ČR v české a anglické verzi (jakmile bude schválena ve vládě), a to
v odpovídajícím nákladu (8).
O8: KaTA
KT: 30. 6. 2014
Dále se přTA rozhodlo, že budou připraveny letáčky TA ČR obsahující informace
o TA ČR a jejích programech dle vzoru AV ČR (9).
O9: KaTA
KT: 30. 6. 2014
Předsednictvo se také dohodlo, že uloží KaTA zpracovat analýzu o počtu žen ve
vědě – postupně projít projekty TA ČR a z toho připravit „she figures“ (po vzoru
analýzy Evropské komise), poměr žen a mužů v projektech TA ČR. Tato analýza
bude podkladem pro program ZÉTA (10).
O10: KaTA
KT: 1. 8. 2014
KaTA byla dále pověřena přípravou krátké analýzy (na příkladu ÚOCHB), která by
zjistila bariéry pro vznik start up a spin off firem v ČR (11).
O11: KaTA
KT: 20. 8. 2014
KaTA připraví pro přTA krátkou informaci z výroční zprávy ÚPV za rok 2013 (12).
O12: KaTA
T: 28. 5. 2014
Předsednictvo ukládá právníkům KaTA připravit krátkou informaci o akciích
s rozdílnými právy, zejména u nově založených společností (13).
O13: KaTA
T: 17. 6. 2014
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KaTA se ukládá uložit do KNIHOVNY na Google disku přehled programů a institucí
v oblasti VaV na úrovni EU (výsledek projektu Moravského výzkumu s.r.o. a MPO).
Tištěná verze bude uložena u Oddělení strategií a analýz (14).
O14: KaTA
T: 28. 5. 2014
MJ informoval o schůzce na Úřadu vlády k hodnocení účelové podpory (realizace
opatření 18 Národní politiky VaVaI), která se uskutečnila dne 5. 5. 2014.
Další zasedání:

datum: 15. 5. 2014 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 205. zasedání předsednictva TA ČR
Program 205. zasedání přTA
Přehled úkolů z 205. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 5.5.2014

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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