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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 215

Datum: 3. 7. 2014

Od–do: 13:10–18:30 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. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisů a úkolů z 213. a 214. zasedání přTA
Zápisy z 213. a 214. zasedání přTA z 25. a 26. 6. 2014 byly schváleny. Úkoly
vyplývající z těchto zasedání jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Návrh programu ZÉTA
Předsednictvo se zabývalo návrhem programu ZÉTA zpracovaný KaTA ve
spolupráci s pracovní skupinou k tomuto programu.
KaTA bylo dále uloženo, aby ve spolupráci s doc. Machanem připravila návrh na
vyhodnocení programu ZÉTA (1).
O1: KaTA
KT: 19. 8. 2014
V souvislosti s programem ZÉTA přTA diskutovalo i program BETA a na základě
jednání na MZV s vrchní ředitelkou K. Larischovou přTA ukládá KaTA připravit
novelizaci programu BETA, a to zejména z důvodu průběžného zadávání
výzkumných potřeb MZV, které mají specifický charakter (2).
O2: KaTA
KT: 25. 7. 2014
3. Návrh na změnu programu OMEGA
Předsednictvo se zabývalo návrhem na změnu programu OMEGA. Návrh na změnu
programu bude předložen k projednání na 41. zasedání VR, následně bude svoláno
jednání se zástupci relevantních resortů k navrhovaným změnám, což by se mělo
uskutečnit na konci srpna t. r. Na konci září bude návrh na změnu programu
předložen RVVI a následně v listopadu do meziresortního připomínkového řízení.
Poté by byl tento materiál předán k projednání vládě.
Předsednictvo diskutovalo navrhované změny programu OMEGA a pověřilo KaTA,
aby upravila strukturu programu tak, aby v něm byly zohledněny, obdobně jako
v nově připravených programech, Národní priority orientovaného výzkumu (NPOV)
– příloha a návaznost na všechna hodnocení ex ante dle nového znění Rámce pro
státní podporu VaV. Část týkající se hodnocení výzkumných organizací bude ve
znění programu ponechána (1).
O1: KaTA
T: 15. 7. 2014
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Předsednictvo se dále dohodlo, že:
• doba trvání programu bude prodloužena do roku 2020 (včetně času na
hodnocení programu);
• 4. veřejná soutěž bude vyhlášena v roce 2017 s projekty maximálně
dvouletými a financování projektů v letech 2018 a 2019;
• vzhledem k financování maximálně dvouletých projektů bude rozpočet
programu každý rok činit 150 mil. Kč po celou dobu.
Další předložené body k rozhodnutí přTA neprojednalo a tyto budou předány
k projednání VR – zajistí KaTA (2).
O2: KaTA
T: 23. 7. 2014
Předsednictvo v rámci diskuze o hodnocení kvality návrhů projektů uvedlo, že by
v hodnoticích kritériích měly být zohledněny i výsledky, dosažené žadateli
v grantových soutěžích GA ČR s tím, že GA ČR by měla naopak uznávat projekty
z TA ČR.
Předsednictvo pověřilo tajemnici přTA, aby zajistila jednání mezi předsednictvy
GA ČR a TA ČR ve věci vzájemné prezentace témat programů a projektů a jejich
hodnocení (3).
O3: KaTA
KT: 22. 7. 2014
4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TE01020218
Příjemce žádá o schválení spolupráce dalšího účastníka s její dceřinou společností.
Jedná se totiž o osoby spojené ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit.
KaTA doporučuje žádost o změnu zamítnout, jelikož pravidla dané veřejné soutěže
nedovolují poskytování služeb v rámci osoby spojené ve smyslu Všeobecných
podmínek a § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o žádosti projektu TE01020218 s tím, že od
příjemce bude vyžádáno doložení předpokládaného rozsahu prací (průzkum)
s uvedením předpokládané ceny prací a výsledky průzkumu možných dalších
dodavatelů zmiňovaných služeb.
O: KaTA
T: 22. 7. 2014
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA01020798
Příjemce žádá o změnu druhu výsledku.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu druhu a názvu výsledku projektu
TA01020798.
5. Strategie TA ČR
RB informovala přTA, že aktuální návrh Strategie TA ČR byl předán náměstkovi
místopředsedy vlády A. Marksovi s tím, že pan náměstek chce být stručně
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seznámen s jejím obsahem na samostatném jednání za účasti RB a předsedy VR.
Předsednictvo se dohodlo, že ke Strategii TA ČR zašle své připomínky a během
letních měsíců bude dále o Strategii TA ČR diskutovat (1). Následně bude Strategie
předána k projednání na VR (2).
O1: přTA
KT: 15. 7. 2014
O2: KaTA
KT: 23. 7. 2014
6. Ustanovení řídicího výbor projektu Sektorové služby
Předsednictvo rozhodlo o ustavení Řídícího výbor projektu Sektorové služby TA ČR
a jmenuje jeho členy následovně:
• garanti projektu za VR – jeden člen VR a jeho zástupce
(osloveni: Dagmar Juchelková, Pavel Bartoš, Jan Pokorný, Petr Ráb
– dosud se nevyjádřili);
• garant projektu za předsednictvo – Miroslav Janeček;
• zástupci vedoucích za KaTA – Luděk Knorr, Pavlína Slavíková;
• zástupci za KaTA – Marie Stehlíková, Ondřej Tušl, David Horatius,
Jiří M. Fuchs.
Předsednictvo schvaluje termín 1. jednání Řídícího výboru projektu v týdnu
14.-18. 7. 2014, případně následujícím.
7. Pracovní skupina k podpoře exportu výsledků VaVaI
Předsednictvo schvaluje vznik pracovní skupiny k podpoře exportu výsledků VaVaI
a navržený rámec její činnosti.
Garantem za předsednictvo stanovuje RB.
Předsednictvo ukládá KaTA zajištění přípravy chodu činnosti pracovní skupiny
v rámci projektu po jeho schválení.
O: KaTA
KT: 29. 8. 2014
8. INKA – detailní definice formátu pro předávání dat v projektu
P. Slípek předložil přTA návrh informačního systému pro předávání dat v rámci
projektu IKNA. Uvedl, že v tomto systému budou ukládány výstupy projektu
(analýzy, metodiky apod.), která zpracovává dodavatel projektu INKA.
Do tohoto systému budou objednatelem převedeny všechny dosud předané výstupy
a nové výstupy by do něj měly být dále vkládány dodavatelem.
Předsednictvo se dohodlo, že na požadavku předávání dat ve formátu XML trvá dle
uzavřené smlouvy. Návrh formátu způsobu předávání dat bude objednavatelem
předán dodavateli na příštím společném jednání. Úprava doposud předaných
dokumentů bude provedena ve spolupráci s objednatelem.
9. RAD-04 Organizační řád TA ČR – verze 2
KaTA předložila přTA návrh na změny Organizačního řádu TA ČR v návaznosti na
organizační změnu.
Předsednictvo k Organizačnímu řádu TA ČR zašle své připomínky (1), které
následně KaTA vypořádá a poté předloží ke schválení na přTA (2).
O1: přTA
T: 15. 7. 2014
O2: KaTA
T: 29. 7. 2014
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10. Návrh na projednání způsobů vypořádání úkolů zadaných na jednáních
předsednictva TA ČR
Předsednictvu byl předložen návrh způsobu vypořádání úkolů zadaných na
jednáních přTA, které zpracovává KaTA. V návrhu byly uvedeny dvě možnosti
předkládání vypořádání úkolů:
• zasílat přTA informaci e-mailem o splnění úkolu;
• předložit vypořádání úkolu na zasedání přTA.
Předsednictvo požaduje předkládání vypořádání úkolů na zasedání přTA.
11. ALFA 4 – snížení podpory/celkových uznaných nákladů
RB informovala o doporučení VR z mimořádného zasedání VR dne 1. 7. 2014 snížit
podporu projektům v rámci 4. veřejné soutěže programu ALFA a využít tyto
prostředky pro navýšení financí na program EPSILON.
Předsednictvo se dohodlo, že před uzavřením Smluv o poskytnutí účelové podpory
s příjemci projektů ALFA4 bude těmto snížena podpora na rok 2014 o 20% s tím, že
si příjemci mohou snížit celkové uznané náklady tak, aby jim zůstala zachována
míra podpory.
O plošném snížení u všech podpořených projektů programu ALFA4 budou příjemci
informováni prostřednictvím Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory.
12. Schválení mimořádných kontrol na místě
Předsednictvo na základě předloženého podkladu schvaluje
mimořádné kontroly na místě u příjemce projektu TA01011646.

uskutečnění

13. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.
14. Informace o účtování smluvního výzkumu u veřejných výzkumných organizací
KaTA informovala přTA o splnění úkolu týkajícího se vyžádání informací o
nejasném účtování smluvního výzkumu.
Ze získaných informací nevyplývá pro TA ČR žádný závěr.
15. Rozdělení účelové podpory dle IS VaVaI
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci o rozdělení účelové podpory
dle IS VaVaI zpracovanou KaTA a žádá o její zpřístupnění na Google disku s tím,
že v ní bude možné s daty dále pracovat.
O: KaTA
T: 30. 9. 2014
16. Informace o druzích akcií – založení a. s.
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci o aktuálním stavu možností
zakládat akciové společnosti a možnostech TA ČR.
17. Informace o jednání souvisejících s mezinárodní spoluprací TA ČR – červen 2014
Předsednictvo bere na vědomí informace z:
• jednání s ekonomickými rady českých zastupitelských úřadů 25. 6. 2014,
kterých se zúčastnil P. Matolín;
• Výroční konference ekonomických radů českých zastupitelských úřadů
27. 6. 2014, které se zúčastnili MJ a P. Matolín;
• Číše vína u příležitosti uvedení do funkce nového velvyslance ČR na
Filipínách 30. 6. 2014, které se zúčastnili VK a P. Matolín.
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18. Účast na konferenci INNOVATE UK 2014
Předsednictvo se dohodlo, že konference INNOVATE UK 2014, kterou pořádá
Technology Strategy Board ve dnech 5.-6. 11. 2014 v Londýně, se zástupce TA ČR
nezúčastní.
19. Další zahraniční aktivity TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o uzavření dohody o strategické spolupráci
a kapitálovém vstupu mezi předním českým leteckým výrobcem a malajsijskou
společností.
Předsednictvo v souvislosti s touto informací ukládá KaTA ve spolupráci s VK, aby
pověřila doc. Krechla, který se zúčastní mise do Malajsie, aby předjednal podpis
Memoranda of Understanding mezi TA ČR a Malajsií (1).
Zároveň KaTA byla pověřena, aby v rámci návštěvy bývalého předsedy vlády
Malajsie, zajistila setkání zástupců TA ČR, autorů vybraných projektů programu CK
a bývalého předsedy vlády Malajsie (2).
O1: přTA+KaTA
T: 7. 7. 2014
O2: přTA+KaTA
KT: 20. 8. 2014
Dále TA ČR požádá českého velvyslance pro Filipíny, aby projednal s tamními
zástupci možnost podpisu Memoranda of Understanding mezi TA ČR a Filipínami
(3).
O3: KaTA
T: 7. 7. 2014

MJ informoval o pozvání na akci „R&D CENTRAL EUROPE, Chancen und
Herausforderungen in Mitteleuropa“, která se koná 20. 8. 2014 v rakouském
Alpbachu. Seminář bude příležitostí k navázání kontaktů s obdobnými subjekty
v rámci střední Evropy. Předsednictvo souhlasí s účastí MJ na této akci.
20. Seminář Taftie k měnícím se pravidlům podpory – State Aid Task Force
Předsednictvo bere na vědomí informaci o konání informačního semináře
Tafttie: State Aid Task Force k veřejné podpoře a pověřuje účastí na tomto semináři
MB a M. Koberta. Jako náhradník, v případě potřeby, byl určen PK.
21. DELTA – upravené právní stanovisko
Předsednictvo diskutovalo návrh právního stanoviska k programu DELTA
k zamýšlené implementaci programu tak, že na zahraniční straně je projekt
podpořen jinou cestou než prostřednictvím partnerské agentury TA ČR, avšak
partnerská agentura TA ČR poskytne TA ČR potvrzení o kredibilitě zahraničního
partnera.
RB uvedla, že VR na svém mimořádném zasedání 1. 7. vyzvala přTA, aby pokud
možno v září t. r. vyhlásila další veřejnou soutěž programu DELTA pro země, které
vyhoví podmínkám programu.
Předsednictvo se dohodlo, že z tohoto stanoviska bude vytvořeno prohlášení přTA
a pověřuje M. Koberta jeho úpravou dle závěrů diskuze (1). Na základě tohoto
prohlášení bude následně naplánována další veřejná soutěž programu – zajistí
KaTA (2).
O1: KaTA
T: 25. 7. 2014
O2: KaTA
KT: 31. 7. 2014
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22. Systemizace TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projednávání služebního
zákona, působnosti tohoto zákona, systemizaci, systému odměňování, vzdělávání
a přechodných ustanoveních zákona.
23. Různé
M. Kraus informoval o jednání pracovní skupiny ke kreativní ekonomice, které
iniciovala a vede poradkyně místopředsedy vlády P. Bělobrádka pro oblast VaVaI
– pí J. Adamcová. Do této pracovní skupiny byl přizván i M. Kraus k systematické
práci a ukládá se mu pravidelně informovat přTA o postupu prací v této skupině,
a to zejména v souvislosti s rozšířením programu OMEGA.
O: KaTA
T: průběžně
Předsednictvo děkuje Hospodářské komoře ČR za podporu TA ČR v roli
implementační agentury, kterou HK ČR vyjádřila dopisem odeslaným na MMR,
MŠMT a MPO.
Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
RB podala informaci o jednáních, kterých se v průběhu minulých dní zúčastnila.
Dne 27. 6. se RB zúčastnila 34. zasedání KR.
Dne 30. 6. jednala RB s Ing. Hartem z americké ambasády.
Dne 1. 7. 2014 se RB zúčastnila mimořádného zasedání VR, ze kterého zašle
členům přTA své poznámky (1).
O1: KaTA
T: 15. 7. 2014
Dne 2. 7. jednala RB s náměstkyní ministra financí pí Hornochovou.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby shromáždila informace k plánované schůzce
zahrnující poskytování daňových úlev na výzkum, včetně smluvního výzkumu a jeho
účtování (2).
O2: KaTA
T: 15. 7. 2014
Dne 2. 7. se uskutečnilo jednání s vrchní ředitelkou MZV pí Larischovou k programu
BETA.
RB a MB informovali o jednání na MŠMT a MMR, která se uskutečnila dne 3. 7.
2014.
Na MŠMT bylo jednání s náměstkyní Bartákovou, kde ze strany MŠMT byla TA ČR
informována, že je v rámci jejich OP schválena jako implementační agentura,
a tudíž bude zprostředkujícím subjektem pro evropské fondy z tohoto OP.
Na MMR se uskutečnilo jednání s ministryní V. Jourovou za účasti zástupců MPO
a MŠMT.
RB uvedla, že dne 15. 7. 2014 se uskuteční jednání s náměstkem ministra financí
p. Gregorem týkající se rozložení financí v rámci operačních programů.
MB informoval přTA, že dne 25. 6. se zúčastnil zasedání Pražské inovační rady, kde
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byl zvolen předseda a místopředseda PIR. Na tomto jednání bylo domluveno, že
vznikne pracovní skupina pro různé nástroje podpory, kterou MB povede. MB zašle
členům přTA zápis z tohoto jednání jakmile bude k dispozici (3).
O3: přTA
KT: 11. 7. 2014
MB dále informoval o schůzce s poradcem ministra financí Ing. Hanzlíkem.
Z jednání vyplývá, že na MF byla zřízena pracovní skupina pro finanční nástroje
vedená Ing. Hanzlíkem.

MJ podal krátkou informaci z jednání s tutory a zástupci center v rámci programu
Centra kompetence, které se uskutečnilo dne 2. 7. 2014.
Předsednictvo vyjádřilo zájem TA ČR účastnit se práce v této pracovní skupině.
KaTA připraví dopis ministrovi financí s žádostí o zařazení MB a PK do této
pracovní skupiny (4).
O4: KaTA
T: 11. 7. 2014
VK informoval, že se dne 30. 6. 2014 zúčastnil jednání na MZV s novým
velvyslancem ČR na Filipínách.
VK dále informoval o jednání se zástupci Jižní Korei, které se uskutečnilo dne 3. 7.
Předsednictvo ukládá KaTA připravit materiál pro velvyslance Jihokorejské republiky
zaměřené na potenciál aplikovaného výzkumu v ČR. Materiál bude obsahovat
informaci o NPOV, programu CK, Centrech excelence a regionálních inovačních
centrech podpořených z OP VaVpI. Tento podklad bude pro zpětnou vazbu
poskytnut CI a MZV. (5)
O5: KaTA
T: 21. 7. 2014
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 10. 7. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 215. zasedání předsednictva TA ČR
Program 215. zasedání přTA
Přehled úkolů z 215. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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