ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 102

Datum: 3.5.2012

Od - do: 14:00 – 19:15

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Vilém, Rottová, Pilátová (bod 3 a 4), Kobert
(bod 7), Matějková (bod 5), Pacnerová (bod 2)
Omluveni: Komárek
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 100. a 101. jednání přTA
Zápis ze 100. zasedání přTA schválilo přTA per rollam dne 30.4.2012. K zápisu ze
101. zasedání přTA ze dne 26.4.2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly vyplývající
z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Centra kompetence – negociace
Předsednictvo dne 27.4.2012 schválilo per rollam jmenování stálých členů negociační
komise. Předsednictvo rozhodlo o dodatečném jmenování stálého člena negociační
komise, a to externího ekonomického experta za KaTA.
Pacnerová informovala předsednictvo, že negociační komise schválila formulář
(negociační agenda) pro negociační jednání a ve znění předmětu negociace provedla
úpravu, u níž Pacnerová žádá přTA o schválení. Předsednictvo s úpravou souhlasí.
Pacnerová upravené formuláře zašle členům negociační komise (1). Termín
prezenčních negociačních jednání byl přesunut z 15.5. na 16.5., a to z důvodu
probíhajícího požárního cvičení v sídle TA ČR. Dále byl stanoven náhradní termín
prezenčních negociačních jednání na 21.5. V rámci otázky negociací Pacnerová
informovala přTA, že příjemci, u kterých proběhne písemná negociace, mají povinnost
dodat na TA ČR veškeré materiály do příštího týdne, a to do čtvrtka 10.5. a příjemci,
kteří se zúčastní prezenčních negociací tuto povinnost mají do pondělí 14.5.2012.
Pacnerová prezentovala přTA časový harmonogram negociací. Předsednictvo se
dohodlo na tom, že zpravodajové EHK budou požádáni o připravení předběžného
textu stanoviska k příslušnému projektu, a to pro účely písemné i prezenční
negociace. Stanovisko bude základem pro závěrečné stanovisko/rozhodnutí
negociační komise. Pacnerová informovala, že kalkulačka pro propočty v rámci
negociačních jednání bude na 16.5. připravena.
O1: KaTA
T: 9.5.2012
3. ALFA – a) příručka pro uchazeče a schůzka s dataPartner
Předsednictvo projednalo příručku pro uchazeče po zapracovaných připomínkách.
Pilátová informovala o schůzce s dataPartner („dP“) k zadání aplikace pro 3. veřejnou
soutěž programu ALFA. Na této schůzce dP upozornili, že některé změny by si
vyžádaly delší zpracování aplikace, proto by mohlo dojít k posunu termínu vyhlášení
veřejné soutěže. Předsednictvo diskutovalo otázku prokazování způsobilosti
v průběhu soutěžní lhůty a po ní. V rozhodnutí přTA z 89. zasedání ze dne 2.2.2012,
bylo připraveno usnesení přTA o zjednodušení formálních náležitostí. Po diskuzi se
přTA usneslo, že ve 3. veřejné soutěži programu ALFA bude možno doplnit chybějící
formální náležitosti v pevně stanoveném termínu, jednotném pro všechny žadatele.
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b) rezignace na členství v RPP
Předsednictvo projednalo otázku doplnění výkonných orgánů programu ALFA a
pověřilo KaTA vytvořením dopisů několika organizacím s výzvou o doplnění těchto
členů (1). V rámci projednávání tohoto bodu předsednictvo pověřilo KaTA, aby navrhla
organizace, které TA ČR osloví v souvislosti s doplněním oponentů v databázi TA ČR.
Žádost o doplnění oponentů bude zveřejněna také na webu TA ČR (2).
O1: KaTA
T: 4.5.2012
O2: KaTA
T: 9.5.2012
c) opakovaná stížnost uchazeče
Předsednictvo se zabývalo žádostí uchazeče o přehodnocení rozhodnutí přTA. V této
věci bylo rozhodnuto, že KaTA připraví návrh odpovědi a přehled všech dokumentů se
stížností spojených, včetně závěrečného hodnocení dokumentace Kanceláří pro
předsedkyni TA ČR.
O: KaTA
T: 14.5.2012
d) odpovědi ke stížnostem pro KR
Předsednictvo vzalo na vědomí, že KaTA předala KR materiály ke stížnostem ve 2.
veřejné soutěži programu ALFA k projednání na 13. zasedání KR.
4. Formulář pro registraci oponentů
Předsednictvo projednalo formulář pro registraci oponentů a pověřilo KaTA
vypracováním tabulky s informacemi o oponentech TA ČR - kolik je odborníků ke
kterému oboru podle klasifikace CEP. Zároveň KaTA připraví přehled projektů
přijatých v rámci 2. veřejné soutěže programu ALFA podle CEP (1). Dále je třeba
připravit seznam oponentů TA ČR, kde bude uveden jejich celkový počet, počet
vyřazených oponentů a důvod jejich vyřazení (2). V souvislosti s projednáváním
otázky oponentů přTA pověřilo KaTA připravením návrhu metodiky hodnocení práce
oponentů a jejich vyřazování z evidence (3).
O1: KaTA
T: 17.5.2012
O2: KaTA
T: 31.5.2012
O3: KaTA
T: 31.5.2012
5. BETA – a) rozhodnutí o námitkách na vyloučení uchazeče
Matějková v souvislosti s veřejnými zakázkami SÚJB prezentovala předsednictvu
rozdíly mezi jednacím řízením s uveřejněním a bez uveřejnění. Předsednictvo
v návaznosti na vyjádření Matějkové rozhodlo, že KaTA zajistí zaslání oficiálního
dopisu na SÚJB s dotazem, který z projektů SÚJB v programu BETA je třeba
realizovat urychleně.
O: KaTA
T: 9.5.2012
b) zrušení veřejné zakázky MZV
Matějková informovala o zrušení veřejné zakázky („VZ“) MZV, u které při opětovném
vyhlášení nepřišla žádná nabídka a žádala přTA o informaci, zda se bude vyhlašovat
tato VZ znovu. Předsednictvo se shodlo na tom, že je nutné zharmonizovat znění
zadávací dokumentace veřejných zakázek se zněním programu – připraví KaTA (1).
Dále přTA uložilo KaTA připravit dopis na MZV s žádostí o informaci, zda u některých
témat MZV je třeba postupovat urychleně a realizovat jednací řízení s uveřejněním
nebo bez uveřejnění podle zákona o veřejných zakázkách (2).
O1: KaTA
T: 31.5.2012
O2: KaTA
T: 21.5.2012
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c) jednání na resortech: SÚJB, MK, MZe, MŽP
Bízková informovala přTA o schůzkách na SÚJB, MK, MZe a MŽP, kde společně
s prof. Fuskem byli projednány možnosti sladění postupů v procesu výběru a kontroly
průběhu projektů VaV. Z jednání s institucemi vyplývají úkoly pro KaTA, jejichž plnění
přTA tímto předává KaTA k vyřízení. Do pilotního ověření programu SBIR jsou ochotni
se zapojit pracovníci SÚJB a MŽP. Na MŽP byl stanoven spolupracovníkem Mgr.
Kepka, SÚJB stanoví tohoto spolupracovníka po zaslání dokumentace k programu
(1). Po skončení jednání na všech relevantních ústředních orgánech státní správy
budou jejich pracovníci pozváni ke schůzce na TA ČR dopisem (2). Předsedkyni
SÚJB bylo přislíbeno zaslat přehled projektů s problematikou relevantní činnosti SÚJB
schválených k realizaci a výzvu k doplnění oponentů s potřebnou kvalifikací.(3)
O1: KaTA
T: 15.5.2012
O2: KaTA
T: 31.5.2012
O3: KaTA
T: 5.5.2012
6. Národní program udržitelnosti („NPU“) I a II
Bunček prezentoval předsednictvu připomínky k NPU I a II, které vypracoval ve
spolupráci s právníkem KaTA Kobertem. Předsednictvo rozhodlo, že TA ČR své
připomínky k NPU I a II vloží do eKLEP (1) a bude o těchto připomínkách informovat
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komoru ČR a MPO (2).
O1: KaTA
T: 14.5.2012
O2: přTA + KaTA
T: 10.5.2012
7. Stav realizace Národní politiky VaVaI ČR – dopis 1. místopředsedkyně RVVI
Předsednictvo se zabývalo přípravou odpovědi na dopis 1. místopředsedkyně RVVI
týkající se opatření NP VaVaI, za jejichž plnění odpovídá TA ČR. Dopis připraví
Bízková ve spolupráci s KaTA a před odesláním bude zaslán k připomínkám přTA.
O: přTA
T: 9.5.2012
8. Novelizace zákona č. 130/2002 Sb.
Bízková informovala přTA, že dle rozhodnutí RVVI je k novelizaci zákona č. 130/2002
Sb., možné zasílat připomínky ještě do 11.5.2012. Bízková uvedla, že se dne 9.5.
sejde k projednávání změn v novelizaci pracovní skupina TA ČR, do níž se chce
zapojit i KR. Skupina vedená Ing. Komárkem (Komárek Bunček, Kobert, případně
zástupci KR) zpracuje připomínky tak, aby mohly být 11.5. odeslány.
O: přTA
T: 11.5.2012
9. Doporučení a stanoviska KR pro TA ČR
Předsednictvo se zabývalo doporučeními a stanovisky KR pro TA ČR vyplývajícími ze
13. zasedání KR. KaTA se postará o splnění zadaných úkolů (1) a připraví odpověď
pro KR (2) a přTA tuto odpověď schválí před odesláním na svém výjezdním zasedání
(3). V rámci tohoto bodu přTA rozhodlo o zpracování návrhu vnitřního předpisu ke
lhůtám jednotlivých procesů a názvům jednotlivých aktů při vyhlašování podpory
v rámci programů TA ČR (4).
O1: KaTA
T: 15.5.2012
O2: KaTA
T: 18.5.2012
O3: přTA
T: 31.5.2012
O4: KaTA
T: 20.5.2012
10. Zajištění potřeb MD
Předsednictvo vzalo na vědomí vyjádření MD k zajištění potřeb dopravního výzkumu.
11. Příprava zasedání VR
Bízková informovala o připravovaném zasedání VR dne 4.5.2012 a o bodech, které se
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na tomto zasedání budou projednávat. Za přTA se zasedání VR zúčastní Bízková,
Janeček a Kebo.
12. Zpráva z 1. národního semináře projektu Pacita v TC
Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu z 1. národního semináře projektu Pacita v TC,
kterou předkládal Petkov, který se semináře za TA ČR zúčastnil
13. Jednání RVVI ze dne 27. 4. 2012
Bízková informovala o výjezdním zasedání RVVI, jehož se dne 27.4.2012 zúčastnila.
Na tomto jednání byl diskutován rozpočet pro VaV na rok 2012 a TA ČR byla
navýšena kapitola o 207 miliónů Kč pro program ALFA. Návrh novely zákona
130/2002 Sb. bude projednán na příštím zasedání RVVI, v současné době je otevřeno
připomínkové řízení. Dále byly na zasedání schváleny priority VaV, byla projednána
aktualizace národní politiky VaV, výroční zpráva RVVI, a odvolání členů VR TA ČR.
Na příštím zasedání RVVI bude projednán doplněný návrh projektu TA ČR do
OP VaVpI – k tomuto projektu se dne 4.5. sejde pracovní skupina TA ČR.
O: přTA/Bízková, Bunček
T: 11.5.2012
14. Výjezdní zasedání přTA 17. - 18.5.2012
Předsednictvo ve dne 17. a 18.5.2012 bude zasedat na výjezdním zasedání. Výjezdní
zasedání začne dne 17.5. v 10:00 hod. Návrh programu vypracuje tajemnice přTA na
příští zasedání a přTA jej projedná.
O: tajemnice
T: 9.5.2012
15. Kampaň Evropského patentového úřadu
Kebo informoval přTA o pozvánce na Kulatý stůl dne 9.5.2012, který pořádá Evropský
patentový úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
a UK v Praze. Za TA ČR se zúčastní Komárek.

Další zasedání:

datum: 9.5.2012 ve 14.30 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 102. zasedání předsednictva TA ČR
Program 102. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 102. zasedání přTA
Zápis per rollam z 27.4.2012

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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