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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 220

Datum: 14. 8. 2014

Od–do: 13:00–16:45 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr. Ing.
Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Drahuše Rottová, DiS.
(DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisů a úkolů z 216., 217., 218. a 219. zasedání přTA
Předsednictvo schválilo zápisy z 216.-218. zasedání předsednictva TA ČR.
Zároveň přTA schválilo i zápis z 219. zasedání ze dne 7. 8. 2014. Úkoly plynoucí
z tohoto zasedání jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TE01020028
Předsednictvo se zabývalo žádostí z 218. zasedání, kdy příjemce žádá o přesun
finančních prostředků mezi účastníky projektu.
Předsednictvo na 218. zasedání odložilo rozhodnutí k této žádosti.
Předsednictvo schvaluje přesun prostředků mezi účastníky projektu TE01020028.
TA01020969
Příjemce žádá o vyřazení plánovaného výsledku, jichž mělo být dosaženo.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje vyřazení výsledku z plánovaných výsledků projektu
TA01020969.
3. Řízení rizik u IS TA ČR
Tento bod byl přesunut na 221. zasedání přTA s tím, že podklad zpracovaný
k tomuto bodu bude ještě upraven.
O: KaTA
T: 26. 8. 2014
4. RAD-04 Organizační řád TA ČR – verze 2
Předsednictvo schvaluje předložené znění RAD-04 Organizačního řádu TA ČR
– verze 2, s platností od 1. 9. 2014.
5. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB03SUJB001
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Ústav aplikované mechaniky
Brno s. r. o., Resslova 972/3, 602 00 Brno, IČ: 60715871, v poptávkovém řízení
TB03SUJB001 s názvem „Vypracování zobecněné metodiky pro hodnocení
přípustnosti nalezených defektů během provozu v heterogenních svarových spojích
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zařízení v jaderných elektrárnách“ jako vhodné.
6. BETA – zařazení návrhů mimořádných výzkumných potřeb MPO
KaTA předložila přTA žádost MPO o zařazení 2 mimořádných výzkumných potřeb
do programu BETA:
• Technické vzdělávání pro konkurenceschopnost – základní školství
• Technické vzdělávání pro konkurenceschopnost – prioritní obory středních
škol pro průmysl
Předsednictvo se po diskuzi rozhodlo požádat MPO o doložení spolupráce s MŠMT,
které by mělo výsledky vzniklé z řešení výzkumných potřeb převzít k případnému
využití (1).
O1: KaTA
T: 22. 8. 2014
KaTA byla pověřena, aby shromažďovala problematické případy související
s jednotlivými druhy výsledků, které naráží na nedostatky definic uvedených
v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků
ukončených programů s tím, že návrhy na upřesnění problematických definic budou
předány k projednání RVVI.
O2: KaTA
KT: 30. 9. 2014
7. Účast a prezentace TA ČR na konferenci KONKURENCESCHOPNOST ČR 2015
RB uvedla, že TA ČR obdržela zprávu o konkurenceschopnosti zpracovanou
Světovým ekonomickým fórem (WEF), která bude prezentována v září t. r. na VŠE.
TA ČR by se mohla zapojit v rámci této prezentace, a to nejen příspěvky o TA ČR,
ale také přípravou otázek k této studii.
Předsednictvo projednalo zapojení do připravované prezentace studie
o konkurenceschopnosti s tím, že PK zde vystoupí s informacemi o projektu INKA
a MB s prezentací k nástrojům podpory konkurenceschopnosti ČR realizovaným
prostřednictvím TA ČR.
Dále se přTA dohodlo, že se vyjádří k možným dotazům na studii WEF ve
stanoveném čase (1). Otázky ke studii rozešle RB (2).
O1: přTA
T: 29. 8. 2014
O2: přTA
T: 19. 8. 2014
8. Změna termínu jednání s předsednictvem GA ČR
Předsednictvo se dohodlo na změně termínu jednání s předsednictvem GA ČR
a navrhuje jako náhradní termín k pracovnímu setkání 25. 8. 2014.
Tajemnice přTA kontaktuje předsednictvo GA ČR ohledně této změny.
O: KaTA
T: 19. 8. 2014
9. Oznámení příjemce projektu TA04010925 o neuzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory
Předsednictvo bere na vědomí oznámení předkladatele projektu TA04010925
o neuzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.
Předsednictvo se dohodlo, že do ukončení jednání se všemi vybranými příjemci
a podpisu všech smluv nebude přTA rozhodovat o případné podpoře dalších
projektů v rámci ALFA4. Rozhodnutí bude následně učiněno až na základě
vyjasnění rozpočtu pro rok 2015.
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10. Předpokládaný harmonogram 1. VS programu EPSILON a 1. VS programu DELTA
Předsednictvo bere na vědomí předpokládaný harmonogram hodnocení projektů
1. VS programů EPSILON a DELTA a pověřuje KaTA předat relevantní informace
k těmto veřejným soutěžím KR.
O: KaTA
T: 18. 9. 2014
11. Pozvánka na 2nd V4-JST Workshop on „Advanced Materials“
Předsednictvo se zabývalo pozvánkou na 2. workshop V4-JST „Advanced
Materials“ a rozhodlo o účasti P. Matolína na tomto workshopu, který se uskuteční
ve dnech 17.-18. 9. 2014 ve Varšavě.
KaTA zašle odpověď na tuto pozvánku s tím, že P. Matolín se zúčastní jako
zástupce TA ČR, a že TA ČR rozšířila pozvánku mezi potenciální zájemce, kteří se
obrátí na pořadatele individuálně (1).
O1: KaTA
15. 8. 2014
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby tuto pozvánku rozeslala na veřejné vysoké školy,
HK ČR, SP ČR, AVO a vybrané projekty v rámci programu Centra kompetence,
které se tímto zabývají; s tím, že se mohou na tento workshop hlásit (2).
O2: KaTA
T: 18. 8. 2014
KaTA zveřejní informace o konání workshopu i na webových stránkách TA ČR (3).
O3: KaTA
T: 15. 8. 2014
KaTA byla pověřena, aby zpracovala návrh úprav memoranda s japonskou
agenturou JST a agenturami ze zemí V4, které by mělo být podepsáno v září t. r.
v tom smyslu, aby pro spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu byly explicitně
uvedeny firmy jako možní příjemci podpory (4).
O4: KaTA
T: 20. 8. 2014
12. Nominace do soutěže Evropský vynálezce roku 2015
Předsednictvo bere na vědomí informace o konání 10. ročníku soutěže Evropský
vynálezce roku 2015 a pověřuje KaTA, aby prověřila projekty, ve kterých jsou
uvedeny evropské patenty a poté obeslala tyto příjemce s obdrženou výzvou ÚPV
o nominace.
O: KaTA
T: 29. 8. 2014
13. Spolupráce s odborníky VZP v oblasti medicinských projektů
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci o vyjádření odborníků z VZP
k medicínským projektům z programu ALFA4.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby z této informace vytvořila zprávu na webové
stránky TA ČR.
O: KaTA
T: 22. 8. 2014
14. Přehled ukončených projektů a informace o předkládání implementačního plánu
KaTA předložila přTA dle požadavku z 219. zasedání doplněný přehled ukončených
projektů a informace o předkládání implementačního plánu.
Předsednictvo bere na vědomí přehled ukončených projektů.
15. Obecné znění memorand TA ČR
KaTA předložila na základě požadavku z 217. zasedání přTA doplněný přehled
všech uzavřených dokumentů o spolupráci mezi TA ČR a subjekty ČR a dále
obecné vzory různých typů těchto dokumentů.
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Předsednictvo vzalo předloženou informaci na vědomí.
16. Informace z jednání členů předsednictva
Dne 31. 7. 2014 se uskutečnilo jednání členů přTA s místopředsedou vlády
P. Bělobrádkem na Úřadu vlády ČR.
Z tohoto jednání vyplynuly následující úkoly:
• TA ČR poskytne MVVI informace k projektu INKA a zástupci budou pozváni
na další jednání.
O: KaTA
T: 29. 8. 2014
Dne 13. 8. 2014 se uskutečnilo jednání na MPO s náměstkem ministra T. Novotným
za účasti PK.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
17. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
RB podala informace z 35. zasedání KR a 41. zasedání VR.
Předsednictvo bere informace na vědomí a ukládá KaTA:
• připravit pro VR prezentaci projektu INKA (1);
• připravit pro VR prezentaci projektu Sektorové služby (2);
• odeslat KR argumentaci TA ČR k programu EPSILON a všechnu
odpovídající dokumentaci (3).
O1: KaTA
T: 28. 8. 2014
O2: KaTA
T: 28. 8. 2014
O3: KaTA
T: 18. 9. 2014
Dále přTA informovala o:
• jednání u náměstka místopředsedy A. Markse k rozpočtu, které se
uskutečnilo dne 4. 8. 2014 za účasti MB a LK.
• jednání s předsedkyní SÚJB pí Drábovou, které se uskutečnilo dne 5. 8.
• jednání u premiéra vlády ČR B. Sobotky, které se uskutečnilo dne 8. 8.
• jednání k rozpočtu na MF dne 13. 8.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
18. Struktura projektů podpořených v TA4 dle přiřazení k odbornému panelu a dle typu
hlavního řešitele
KaTA předložila přTA materiál obsahující základní statistické údaje o struktuře
podpořených projektů podle přiřazení k odborným panelům a strukturu organizací
podle jejich typu.
Předsednictvo bere předložený materiál na vědomí.
19. Další postup spolupráce TA ČR a MF k problematice daňových odpočtů na VaV
MJ předložil přTA k vyjádření návrh postupu spolupráce TA ČR a MF k problematice
daňových odpočtů na VaV prostřednictvím projektu OP LZZ Zefektivnění TA ČR.
Předsednictvo souhlasí se schůzkou na úrovni předsedkyně TA ČR a náměstkyně
ministra financí. Bude stanoven termín této schůzky.
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O: KaTA

T: 29. 8. 2014

20. Různé
Předsednictvo v souvislosti se zprávou o možné kontrole TA ČR ze strany NKÚ
v příštím roce pověřilo KaTA, aby započala s přípravou na tuto kontrolu.
Předsednictvo se zabývalo pozvánkou AV ČR na semináře: „Seminar on Research
and Innovation in the Kingdom of Norway” (dopolední) a „Round Table Meeting on
Transfer of Research Results to Industry and Evaluation of Research Activities”
(odpolední). Semináře se uskuteční dne 22. 9. 2014.
Předsednictvo se dohodlo, že těchto seminářů se zúčastní MB.
MJ informoval přTA o jednání s autory projektu TE02000032, který se po
vyhodnocení 2. veřejné soutěže programu CK, umístil na 13. místě.
Předsednictvo se na základě diskuze ke znění zápisu z 219. zasedání o snižování
nákladů návrhům projektů ve 4. veřejné soutěži programu ALFA dohodlo na
uskutečnění jednání se všemi příjemci, u nichž je navrženo krácení podpory o více
než 20 %.
VK informoval o tom, že memorandum mezi TA ČR a kazachstánskou agenturou je
připraveno k podpisu.
Předsednictvo bere informaci na vědomí. Nyní se bude hledat příležitost k podpisu
tohoto memoranda.
RB informovala, že dne 20. 8. se uskuteční schůzka s náměstkem ministra dopravy
p. Dobešem.
Předsednictvo bere všechny informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 28. 8. 2014 v 10:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 220. zasedání předsednictva TA ČR
Program 220. zasedání přTA
Přehled úkolů z 220. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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