č.j.: TACR/11916/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 226

Datum: 30. 9. 2014

Od–do: 15:00–18:15 h

Místo: OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno
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 224. a 225. zasedání přTA
Zápisy z 224. a 225. zasedání přTA z 18. a 25. 9. 2014 byly schváleny. Úkoly
vyplývající z těchto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01020760
Předsednictvo se opětovně zabývalo žádostí příjemce o přidání výsledku druhu X,
která byla předložena již na 223. zasedání.
Na základě požadavku přTA z 223. zasedání bylo od příjemce vyžádáno doplnění
informací o tom, jakou částku budou činit náklady na pořádání konference a z čeho
bude konference hrazena. Příjemce doplnil požadované údaje.
Předsednictvo schvaluje přidání výsledku druhu X u projektu TA01020760.
3. BETA – zařazení návrhů mimořádných výzkumných potřeb MPO do programu
Předsednictvo bere na vědomí předložené mimořádné výzkumné potřeby MPO
a deklarovaný zájem ze strany MŠMT k využití výsledků projektů.
Předsednictvo schvaluje předložené mimořádné výzkumné potřeby MPO a ukládá
KaTA připravit ve spolupráci s MPO zadávací dokumentaci a vyhlásit předmětná
zadávací řízení.
O: KaTA
T: 20. 10. 2014
4. RAD-06 Jednací řád předsednictva – verze 1
Předsednictvo se dohodlo na úpravách předložené verze Jednacího řádu, a to
v této podobě:
• termín pro předkládání podkladů tajemnici přTA byl stanoven na 3 dny před
samotným jednáním;
• termín pro zpřístupnění konečné verze programu a podkladů pro jednání
všem jeho členům byl stanoven na zpravidla dva dny před jeho konáním;
• bude doplněna příloha Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA.
Předsednictvo po zapracování těchto připomínek schvaluje RAD-06 Jednací řád
předsednictva a ukládá KaTA předložit jej k podpisu předsedkyni TA ČR.
O: KaTA
T: 3. 10. 2014
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5. Strategie TA ČR – upravený návrh cílů pro novou strategii
Předsednictvo se zabývalo předloženými podklady ke Strategii TA ČR s upravenými
návrhy cílů pro tuto strategii.
Předsednictvo konstatuje, že je potřeba znění Strategie konzultovat ještě s VR, a to
v rámci pracovní skupiny, která byla k tomuto účelu již vytvořena a jejímž členem je
i předseda VR.
Předsednictvo pověřuje PK, aby otázku dalšího postupu a příprav zahájení dalších
prací na Strategii TA ČR prodiskutoval s předsedou VR (1). Následně bude svolána
tato pracovní skupina, která bude o problematice diskutovat (2).
O1: přTA
T: 3. 10. 2014
O2: KaTA
KT: 28. 10. 2014
Předsednictvo schvaluje principy a okruhy předložené Strategie s tím, že dále bude
postupováno v souladu s uvedeným výše.
6. Informace o semináři spoluorganizovaném Světovou bankou pro země Visegrádské
čtyřky 22.–23. 9. 2014
Předsednictvo konstatuje, že dvoudenní seminář s názvem „Best practices
for supproting innovation in Visegrad Countries“, který spolupořádala TA ČR
se Světovou bankou a polskou agenturou NCBiR byl velmi přínosný. Kromě
zástupce Světové banky se semináře rovněž zúčastnili zástupci finské agentury
Tekes a izraelského Office of the Chief Scientist (Matimop).
Během semináře bylo diskutováno o tématech fungování agentur v rámci národního
systému podpory VaVaI, řízení agentur, aktivitách v rámci ESIF, analytické
a koncepční činnosti agentur na podporu vládních/státních strategií a koncepcí
apod. Zásadní pro směřování dalších aktivit (nejen) TA ČR byly zkušenosti z Finska
a Izraele.
7. Zápis z akce Kulatý stůl s novým velvyslancem ČR v Izraeli brig. gen.
J. E. Ivo Schwarzem
VK informoval o akci pořádané Česko-izraelské smíšené komory s názvem „Kulatý
stůl s novým velvyslancem ČR v Izraeli“, který se uskutečnil dne 25. 9. 2014.
Předsednictvo bere informace na vědomí a konstatuje, že by TA ČR měla požádat
MPO o finanční prostředky pro program DELTA.
O: KaTA
T: 17. 10. 2014
8. Metodika pro realizaci vstupních analýz KA02 projektu „Rozvoj TA ČR“ a vytvoření
Rozšířeného procesního modelu TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí Metodiku pro realizaci vstupních analýz KA02
projektu „Rozvoj TA ČR“ a vytvoření Rozšířeného procesního modelu TA ČR a
děkuje vedoucímu projektu za odvedenou práci.
9. Zápis z jednání se zástupci MPO
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání se zástupci MPO za účasti RB,
MJ a O. Tušla, které se uskutečnilo dne 25. 9. 2014 k převodu prostředků určených
na podporu aplikovaného výzkumu z rozpočtu MPO do rozpočtu TA ČR za účelem
financování 1. veřejné soutěže programu EPSILON (popřípadě dalších programů
TA ČR).
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10. Různé
Vypořádání doporučení a stanovisek KR pro potřeby předložení zprávy KR
pro PSP ČR
Předsednictvo pověřilo RB, aby provedla kontrolu a případnou úpravu vypořádání
doporučení a stanovisek KR pro potřeby předložení zprávy KR pro PSP ČR (1).
Následně bude tento podklad předán tajemníkovi KR (2).
O1: KaTA
T: 10. 10. 2014
O2: KaTA
KT: 10. 10. 2014
Materiál pro informaci na 36. zasedání KR k odlišným stanoviskům přTA
k projednávaným stížnostem
Předsednictvo souhlasí s předání předloženého materiálu k odlišným stanoviskům
přTA k projednávaným stížnostem KR (3).
O3: KaTA
T: 1. 10. 2014
Předsednictvo se zabývalo programem 43. zasedání VR a předloženými podklady
ze strany KaTA a přTA na toto jednání. KaTA ještě aktualizuje některé podklady
a předá je tajemnici VR (4).
O4: KaTA
T: 2. 10. 2014
V souvislosti s uskutečněným seminářem TA ČR pořádaným v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu 2014 v Brně a na základě jednoho z dotazů přTA pověřilo
KaTA, aby zpracovala stanovisko TA ČR k vytvoření Smlouvy o využití výsledků.
Toto stanovisko by mělo obsahovat informaci, že Smlouvu by měli příjemci vytvářet
již v průběhu řešení projektů u dokončených/uzavřených výsledků a v souladu se
zákonem, při skončení projektu samotného doložit smlouvu/y poskytovateli (5).
Stanovisko bude následně zveřejněno na webových stránkách TA ČR (6).
O5: KaTA
T: 7. 10. 2014
O6: KaTA
T: 10. 10. 2014
Předsednictvo se zabývalo plněním úkolu z 208. zasedání týkajícího se předkládání
informace o čerpání rozpočtu, kdy si přTA vyžádalo doplnění o financování účelové
podpory u všech programů s tím, kolik finančních prostředků TA ČR potřebuje na
veřejné soutěže v jednotlivých letech, a zohlednit současný stav rozpočtu, který by
měl být předkládán ke schválení vládě ČR.
Předsednictvo souhlasí s předloženým dopracováním tabulky s úpravou u výdajů
programu BETA a ukládá MJ, po zapracování úpravy, předat doplněný podklad emailem příslušnému pracovníkovi MPO (7).
O7: KaTA+přTA
T: 3. 10. 2014
VK informoval přTA, že MPO a MŠMT připravují ustavení nových monitorovacích
výborů pro operační programy VVV a PIK.
Do těchto výborů by měla být TA ČR zapojena. KaTA zkontroluje, zda ze strany
ministerstev bude/byla TA ČR za tímto účelem oslovena (8).
O8: KaTA
KT: 10. 10. 2014
RB informovala přTA, že Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlásil na svém Sněmu rok
3

č.j.: TACR/11916/2014
2015 rokem průmyslu a technického vzdělávání. Záměrem tohoto projektu je
zvednout zájem veřejnosti o technické obory a zejména zviditelnit již existující
úspěšné projekty podpory technického vzdělávání.
Bude připraven souhrn příspěvku činnosti TAČR k této problematice a souhrn
dalších podnětů a připravený materiál bude následně zaslán SP ČR.
Předsednictvo s uvedeným souhlasí a pověřuje KaTA přípravou materiálu (9).
O9: KaTA
KT: 14. 10. 2014
RB informovala přTA, že dne 9. 10. se v sídle TA ČR uskuteční zasedání Výboru
pro životní prostředí PSP ČR, a to v 12:30 h. Na toto jednání budou pozváni
i členové VR a KR (10).
O10: KaTA
T: 3. 10. 2014
Předsednictvo diskutovalo o stavu finančních prostředků pro program EPSILON
s ohledem na to, že v současné době nejsou pro program EPSILON připsány
TA ČR finanční prostředky ze státního rozpočtu. V návaznosti na ohlášení MF ČR,
že budou prostředky na VaV v roce 2015 navýšeny o 900 mil. Kč proti
střednědobému výhledu, byl místopředseda vlády dopisem č. j. TACR/7103/2014 z
30. 6. požádán o zohlednění požadavku TA ČR na 500 mil. Kč pro rok 2015 pro
potřeby 1. soutěže programu EPSILON.
KaTA připraví variantní řešení, kdyby nastala situace, že TA ČR prostředky na
program EPSILON neobdrží a předloží ho přTA (11).
O11: KaTA
T: 31. 10. 2014
PK shrnul závěry z jednání k projektu INKA, které proběhlo dne 29. 9. 2014.
Ukončení 1 fáze projektu:
• vypořádat formální náležitosti,
• přesněji popsat metodiku výběru firem pro sběr primárních dat,
• v úvodu metodiky je nutné lépe popsat provázanost jejich tří částí, včetně
jasného popisu účelnosti jednotlivých kroků, jejich provázanosti a příkladů.
Požadavky sdělit dodavateli na jednání 1. 10. 2014.
KaTA připraví návrh písemné výzvy k podání nabídky.
O12: KaTA
Další zasedání:

T: 15. 10. 2014

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

Přílohy:

Prezenční listina z 226. zasedání předsednictva TA ČR
Program 226. zasedání přTA
Přehled úkolů z 226. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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