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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 209

Datum: 5. 6. 2014

Od–do: 9:45–16:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), Ing. Pavel Komárek,
CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 208. zasedání přTA
Zápis z 208. zasedání přTA z 29. 5. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zápisu jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Program ZÉTA
Předsednictvo diskutovalo přípravu předložení programu ZÉTA ke schválení vládě a
dohodlo se, že KaTA dopracuje návrh programu, který bude předložen na
40. zasedání VR – srpen (1). Následně bude předán na jednání RVVI – září; po
ukončení meziresortního připomínkového řízení – říjen; bude předán vládě ke
schválení – listopad.
O1: KaTA
T: 22. 7. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že 1. veřejná soutěž programu ZÉTA bude
jedno-stupňová tak, jak byly vyhlašovány všechny soutěže (vyjma programu CK1).
Předsednictvo konstatuje, že je potřeba co nejrychleji připravit program, a to
vzhledem k harmonogramu předložení návrhu programu do vlády. V rámci tohoto
programu by měla být zohledněna metoda proof of concept. 1. veřejná soutěž
programu by mohla být vyhlášena v příštím roce s tím, že financování projektů by
bylo možné od roku 2016.
V rámci diskuze o hodnoticích kritériích programu ZÉTA se přTA rozhodlo oslovit
doc. Machana z ČVUT s žádostí o zapojení do přípravy programu, a to konkrétně
k přípravě hodnoticích kritérií (2). S doc. Machanem bude dojednána forma
spolupráce na programu a zapojení doktorandů z jeho fakulty do přípravy
hodnoticích kritérií programu (3).
O2: KaTA
KT: 30. 6. 2014
O3: KaTA
KT: 30. 6. 2014
3. Ceny TA ČR – harmonogram konference
Předsednictvo diskutovalo o harmonogramu konference TA ČR při příležitosti
5. výročí vzniku TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo na pořádání konference, která bude rozdělena do
2 bloků, kdy 1. blok bude věnován křtu připravované publikace o historii VaV
a vystoupení významných představitelů výzkumu a vývoje v ČR. Zároveň v 1. bloku
vystoupí i zahraniční hosté (NCBiR, VINNOVA, Tekes). Večer téhož dne budou
předány Ceny TA ČR.
Pozvánky pro účastníky zajistí Oddělení strategie a analýz, které organizuje celý
Den TA ČR.
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O: KaTA

KT: 31. 7. 2014

4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA03020948
Příjemce projektu žádá o odstoupení dalšího účastníka. Účastníci řešení projektu se
dohodli, že její práva a povinnosti převezmou další účastníci projektu.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu řešitelského týmu dle návrhu příjemce v důsledku
odstoupení dalšího účastníka projektu TA03020948.
TA03010161
Příjemce žádá o rozšíření výsledků projektu s termínem dosažení 11/2015.
Zpravodaj projektu doporučuje žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje žádost o rozšíření výsledků projektu TA03010161.
TB010MZP059
Příjemce žádá o prodloužení termínu řešení projektu a o změnu termínu dosažení
výsledků. Změna termínu dodání z 6/2014 na 12/2014.
Zpravodaj projektu doporučuje žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu řešení a termínu dosažení výsledků
projektu TB010MZP059.
TB010MZP066
Příjemce žádá o změnu prodloužení termínu řešení projektu a o změnu termínu
dosažení výsledků. Změna termínu dodání z 12/2014 na 6/2015.
Zpravodaj projektu doporučuje žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změn.
Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu řešení a termínu dosažení výsledků
projektu TB010MZP066
TA01011754
Příjemce žádá o změnu výsledků, vypuštění některých dílčích činností, přidání
2 nových výsledků a o prodloužení etapy řešení projektu do roku 2014.
Zpravodaj projektu doporučuje žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změn.
Předsednictvo schvaluje změnu výsledků a změnu dílčích cílů a popisu projektu
TA01011754.
TA02010672
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku z 12/2014 na 12/2018. Řešení
projektu bude ukončeno tak, jak bylo plánováno, a to 12/2016, dojde pouze
k prodloužení platnosti Smlouvy do 12/2018.
Zpravodaj projektu doporučuje žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
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KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o této změně s tím, že KaTA prověří
navrhovanou lhůtu prodloužení výsledku projektu TA02010672 (1).
O1: KaTA
T: 10. 6. 2014
TA03021023
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení dvou výsledků z 12/2015 na 12/2019
a termínu realizace z 07/2017 na 12/2019. Ostatní výsledky budou dosaženy podle
návrhu projektu.
Zpravodaj projektu nedoporučil žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo jako v předchozím případě pověřilo KaTA o prověření navrhované
lhůty prodloužení výsledku a odložilo rozhodnutí o žádosti projektu TA03021023 (2).
O2: KaTA
T: 10. 6. 2014
5. CK2 – dodatečné podpoření projektu TE02000032
Předsednictvo projednalo dodatečné podpoření projektu TE02000032 s tím, že
s příjemcem projektu bude zahájeno jednání.
6. BETA – rozhodnutí o výběru nabídky TB0200MD051 a TB02CUZK003
Předsednictvo rozhoduje o výběru nabídky uchazeče AŽD Praha s.r.o., v otevřeném
zadávacím řízení TB0200MD051, „Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na
vedlejších tratích s využitím družicových systémů.“
Předsednictvo rozhoduje o výběru nabídky uchazeče Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, v. v. i., v otevřeném zadávacím řízení TB02CUZK003,
„Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České
republiky“.
7. BETA – TB03TACR001 Efektivní vyhledávání potenciálních duplicit v návrzích
projektů možnost řešení metodou PCP – soutěž o návrh
KaTA předložila přTA k projednání veřejnou zakázku TA ČR podanou do programu
BETA pod číslem TB03TACR001 s tím, že by tato zakázka byla řešena metodou
PCP.
Cílem projektu je vytvoření metodiky pro zpracování dat ideálně s technickými
příklady postupů, jak tato data zpracovávat. Zmapování možných způsobů
zpracování dat pro řešení kolizí a návrhy pro zpracování dat pro hledání duplicit
v projektech, zapadají v rámci prostředí v České republice do oblasti VaVaI. TA ČR
očekává inovativní návrh řešení hledání duplicit postavený na zpracování dat, návrh
metodologie, případně modelu s popisem vstupů a výstupů, příklady technických
postupů apod.
Předsednictvo schválilo vyhlášení soutěže o návrh k projektu TB03TACR001.
Předsednictvo souhlasí s tím, že neanonymní části nabídky budou uloženy
v notářské úschově v průběhu hodnocení soutěžní porotou (stejně tak tomu bylo
i u projektu INKA).
Členy soutěžní poroty budou vybráni ve spolupráci s členem přTA MJ.
8. INKA – nezávislá oponentura dosud odevzdaných výstupů
KaTA v souvislosti s odevzdanými výstupy projektu INKA etapa 1, krok 1B Analýzy
makroekonomických a agregátních dat, které navazují na schválený výstup kroku
1A Sběr makroekonomických a agregátních dat, předložila přTA k rozhodnutí, zda
nechat podrobit dosud odevzdané výstupy projektu INKA nezávislé oponentuře.
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Předsednictvo souhlasí s provedením nezávislé oponentury.
KaTA byla pověřena, aby vyhledala v IS VaVaI, kdo se v minulosti zabýval
prověřením obdobných výstupů, teorií indikátorů a v této souvislosti, zda a jací čeští
zástupci jsou ve skupinách OECD (1).
O1: KaTA
T: 20. 6. 2014
Dle závěrů z pracovní skupiny připraví KaTA dopisy na MŠMT a MPO
s informacemi o současném stavu projektu INKA a s tím, že pro účely ministerstev
je možné projekt INKA využít (2).
O2: KaTA
T: 10. 6. 2014
9. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 33. zasedání kontrolní rady TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí předložený návrh odpovědi na Doporučení
a stanoviska z 33. zasedání KR. Zároveň dle doporučení předsedkyně bude část
pojednávající o projednávání stížností k projektům upravena M. Kobertem (1).
Po dopracování bude odpověď zaslána předsedovi KR (2).
O1: KaTA
T: 6. 6. 2014
O2: KaTA
T: 10. 6. 2014
10. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
11. Aktuální seznam členů odborných poradních orgánů a kolegií odborníků
Předsednictvo bere na vědomí aktuální seznam členů odborných poradních orgánů
a kolegií odborníků TA ČR s tím, že pověřuje KaTA umístit aktuální seznamy na
Google disk do KNIHOVNY (1). Tento seznam bude předán i členům VR (2).
O1: KaTA
T: 10. 6. 2014
O2: KaTA
T: 28. 7. 2014
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby dopracovala tyto seznamy o historická data
– změny členů (jmenování vs. odvolání) a ke kterému datu se tyto změny udály (3).
V souvislosti s touto úpravou byl právníkům TA ČR zadán úkol, aby navrhli,
obdobně jako u vnitřních předpisů TA ČR, označování verzí – k jakému datu je stav
aktuální (4).
O3: KaTA
T: 30. 6. 2014
O4: KaTA
T: 27. 6. 2014
12. DELTA – přehled plánovaných nákladů na 1. veřejnou soutěž programu
Předsednictvo bere na vědomí předložený přehled plánovaných nákladů na 1. VS
programu DELTA a ukládá KaTA provést změnu v Zadávací dokumentaci 1. VS
programu DELTA že, v rámci této VS bude program vyhlášen pouze na
česko-vietnamskou spolupráci, a to v rozsahu 10 mil. Kč. Důvodem je nedostatek
peněz a dohoda na spolupráci s vietnamskou agenturou SATI tak, jak program
předepisuje.
O: KaTA
T: 9. 6. 2014
13. Informace o závěru plnění veřejné zakázky
Předsednictvo bere na vědomí zpracovanou analýzu k veřejné zakázce s názvem
„Analýza možných dopadů změny pravidel daňového zvýhodnění pro subjekty
vykonávající vědecko-výzkumné aktivity a pro státní rozpočet ČR“, zpracovatelem je
společnost Ernst & Young, s. r. o. Tato analýza bude umístěna v KNIHOVNĚ na
Google disku (1).
O1: KaTA
T: 9. 6. 2014
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Předsednictvo se dohodlo, že na 39. zasedání VR bude předloženo ke zvážení, zda
uspořádat kulatý stůl k výsledkům této VZ – analýzy (2).
O2: přTA
T: 6. 6. 2014
14. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
RB informovala přTA o jednání Elektrotechnické asociace, jehož se zúčastnila dne
22. 5. 2014.
Dále RB informovala o jednání RVVI, které se uskutečnilo 30. 5. 2014. V souvislosti
s jednáním RVVI a tam předloženými změnami programů VaVaI MV se ukládá
KaTA prověřit důvod vypuštění některých cílů z programů veřejných zakázek MV
– záležitosti týkající se radiační ochrany, rizika chemických, biologických
a radioaktivních látek, kde o projekty žádají zejména v. v. i. zřizované SÚJB (1).
O1: KaTA
T: 13. 6.2014
MJ byl pověřen, aby se co nejdříve sešel s prof. Moravcovou ohledně projektu
IPn Metodika (2).
O2: KaTA
KT: 17. 6.2014
RB dále informovala o uskutečněné 6. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu, na jejímž programu bylo projednávání Závěrečného účtu
TA ČR za rok 2013 a Zpráva o činnosti KR za rok 2013 a stanovení odměn členů
KR.
Dne 2. 6. se RB sešla s p. Šiserem z ČIN k projednání nabídky na účast při
vyhlašování Nejlepší spolupráce roku, které se již několikrát TA ČR účastnila. KaTA
k tomuto připraví podklad na některé z dalších zasedání přTA (3).
O3: KaTA
KT: 17. 6. 2014
Předsednictvo kladně hodnotí schůzku se zástupci Ústavu přístrojové techniky
AV ČR v. v. i., která se uskutečnila dne 2. 6. v sídle TA ČR.
Dne 3. 6. se v sídle TA ČR uskutečnilo jednání s ministrem školství, mládeže
a tělovýchovy M. Chládkem. V rámci této schůzky byli zástupci TA ČR informováni
o stavu novely zákona č. 130/2002 Sb., u které dosud nedošlo k posunu.
Dne 3. 6. RB jednala s Dr. Vaňkem z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR o vzniku
další výzkumné potřeby v rámci programu BETA, jež by zařadila TA ČR.
RB uvedla, že do programu BETA byly podány resorty výzkumné potřeby, nicméně
nyní by tak měla učinit i TA ČR. Na program jednoho z příštích jednání přTA by
měly být zařazeny 2 výzkumné potřeby TA ČR.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
15. Přehled zaměstnanců TA ČR – DPČ a DPP
KaTA byla pověřena zpřístupnit členům přTA zpracovaný přehled zaměstnanců
TA ČR zaměstnaných na vedlejší pracovní poměr – DPČ a DPP.
O: KaTA
T: 6. 6. 2014
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Předsednictvo bere na vědomí zpracovaný přehled.
16. Různé
Předsednictvo se dohodlo, že projednávání výsledků projektů v rámci 4. veřejné
soutěže započne v 9:00 h dne 12. 6. Dále bude jednání pokračovat 13. 6. s tím, že
po skončení projednávání výsledků ALFA4 budou dle potřeby projednány urgentní
záležitosti.
Předsednictvo uložilo KaTA zpracování 3 druhů analýz k ukončeným projektům
programů ALFA a OMEGA:
• kontrafaktuální analýza malého vzorku projektů z programu ALFA (2);
• analýza využití (dopadů) výsledků všech projektů programů ALFA a OMEGA
na základě implementačních plánů prostřednictvím zpravodajů projektů ve
spolupráci s tutory CK, případně dalšími odborníky (3);
• popularizace výsledků výzkumu, zejména v programu ALFA („vizitky
projektů“) pro web TA ČR (4).
O2: KaTA
T: 15. 8. 2014
O3: KaTA
T: 15. 8. 2014
O4: KaTA
T: 15. 8. 2014
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila během června t. r. dopisy pro
podpořené řešitele projektů s výzvou, aby zvážili po kontrole průběžného čerpání,
zda prostředky určené na řešení projektů v letošním roce vyčerpají. Tato výzva
bude příjemců rozeslána během července t. r. (5)
O5: KaTA
T: 30. 6. 2014
PK informoval o uskutečněných seminářích k 1. veřejné soutěži programu
EPSILON, které se uskutečnily 27. 5. (Praha) a 3. 6. (Brno). PK uvedl, že účast na
seminářích byla dobrá a tyto semináře proběhly úspěšně.
RB požádala členy přTA o souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci mezi
TA ČR a EGAP.
Předsednictvo souhlasí s podpisem Memoranda a se zajištěním Akčního plánu.
Současně bude EGAP zařazen do pracovní skupiny k projednávání programů
TA ČR, složené ze zástupců dalších organizací, s nimiž má TA ČR uzavřená
Memoranda o spolupráci (např. Hospodářská komora).
Definitivní verze Memoranda bude předložena na příští zasedání přTA (6).
O6: KaTA
T: 10. 6. 2014
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zveřejnila na webových stránkách TA ČR
informace k pravidlům veřejné podpory dle schválených dokumentů – GBER
a Rámec podpory VaV (7).
O7: KaTA
T: 10. 6. 2014
Předsednictvo bylo informováno, že M. Kobert bude ještě dále jednat se zástupci
Masarykovi univerzity ve věci všeobecných podmínek TA ČR.
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RB podala informaci o tom, že ÚJV Řež zaslal TA ČR podklad na vznik národního
jaderného programu. Dále uvedla, že TA ČR již v minulosti obdržela obdobný
podklad zaměřený na oblast dopravy.
Předsednictvo pověřilo PK, aby se podklady zabýval – jaká jsou témata uvedená
v podkladech. RB zašle zmíněné podklady k prostudování PK a následně se
v období letních měsíců uskuteční k tomuto diskuze (8).
O8: přTA
KT: 31. 7. 2014
RB podala přTA informaci o tom, že TA ČR nebyla zahrnuta do služebního zákona.
Zda TA ČR bude v rámci tohoto zákona zahrnuta, bude jasno až po rozhodnutí
k implementaci evropských fondů.
Předsednictvo v souvislosti s tím pověřilo KaTA, aby připravila systemizaci KaTA
v souladu s návrhem služebního zákona (9).
O9: KaTA
KT: 30. 6. 2014
KaTA byla pověřena, aby v souvislosti s článkem o plagiátorství, zaslaným
prof. Juchelkovou, prověřila etický kodex pracovišť AV ČR a GA ČR, a zda GA ČR
aplikuje pro příjemce obdobný princip pro své žadatele jako při prověření
poskytovatelů evropských i národních (10).
O10: KaTA
KT: 30. 6. 2014
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 12. 6. 2014 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 209. zasedání předsednictva TA ČR
Program 209. zasedání přTA
Přehled úkolů z 209. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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