ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 109

Datum: 21. 6. 2012

Od - do: 14:00 – 17:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Janeček, Kebo, Bunček, Komárek, Rosecká, Knorr, Rottová, Matějková (bod 4),
Kohoutová (bod 4), Pacnerová (bod 2)
Omluveni: Bízková
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 108. jednání přTA
Zápis č. 108 bude přTA předložen dne 22. 6. 2012 k připomínkám a na příštím
zasedání přTA bude projednán a zároveň bude provedena kontrola úkolů plynoucích
ze 108. zasedání a trvajících úkolů.
2. CK – příručka pro příjemce
Předsednictvo se zabývalo zněním Příručky pro příjemce programu CK a dohodlo se
na tom, že dokument bude zaslán přTA k připomínkám (1) s datem vyjádření do 22. 6.
2012 do 17:00 hod. V případě, že již nebudou ze strany přTA vzneseny žádné
připomínky, bude materiál považován za schválený.
O1: KaTA
T: 21. 6. 2012
3. ALFA – losování zpravodajů
Předsednictvo projednalo otázku zefektivnění losování zpravodajů v rámci programu
ALFA. KaTA předložila přTA návrh, že by losování zpravodajů prostřednictvím
informačního systému TA ČR proběhlo pouze jednou, takže by se další losování
neopakovalo. Nerozdělené projekty předseda RPP rozdělí mezi zpravodaje tak, aby
odpovídaly jejich odbornosti a zároveň nebyli vůči projektům podjatí. Předsednictvo
s návrhem KaTA souhlasí.
4. BETA – odpověď k možné duplicitě
Předsednictvo se zabývalo dopisem od MZV s vyjádřením k možné duplicitě u projektů
MZV podaných do programů BETA a OMEGA. Předsednictvo pověřilo Matějkovou
připravit dopis pro MZV, že přTA bere jejich vyjádření na vědomí a že jejich zástupce
bude odpovědný za to, aby k duplicitě nedošlo, a to ve smyslu znění doručeného
dopisu od MZV.
O: KaTA
T: 28. 6. 2012
5. Metodika hodnocení kvality práce oponentů
Rosecká informovala přTA o vypořádání připomínek VR k metodice hodnocení kvality
práce oponentů. Předsednictvo se zaobíralo některými nepřesnými formulacemi
v rámci Metodiky a pověřilo KaTA, aby je v Metodice dopracovala.
V rámci diskuze o věrohodnosti oponentů Rosecká informovala přTA, že KaTA u
oponentů bude prověřovat shodu kategorie CEP s jejich životopisem a zároveň se
prověří i jaké vzdělání oponenti mají a jejich léta praxe. Z těchto informací KaTA
připraví závěry a v případě zjištění nesrovnalostí bude TA ČR žádat vysvětlení a přTA
tyto informace dostane k prošetření. Podle předběžného zjištění není mezi oponenty
žádná osoba s nejvyšším dosaženým vzděláním středoškolským.
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6. Implementační plán ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory – dokumentace
Rosecká s Bunčekem informovali o finální verzi implementačního plánu k výsledkům
projektů a který bude na základě připomínek upraven a společně s návrhem struktury
formuláře připraven jako čistopis k finálnímu schválení.
O: KaTA + přTA
T: 29. 6. 2012
7. KR – stanoviska a doporučení ze 14. zasedání
Předsednictvo souhlasilo s návrhem znění odpovědi pro KR a pověřilo KaTA jeho
odesláním.
O: KaTA
T: 25. 6. 2012
8. Příprava výjezdního zasedání přTA (příprava programu EFKOM a TINA)
Předsednictvo diskutovalo témata pro výjezdní zasedání a členové přTA zašlou své
další návrhy bodů k projednání do 26. 6. 2012 tajemnici přTA.
O: KaTA
T: 26. 6. 2012
9. Jednání s resorty dne 20. 6. 2012
Janeček uvedl, že dne 20. 6. se uskutečnilo jednání s resorty k přípravě metodického
návodu pro poskytování účelové podpory s cílem sjednotit postupy při vypisování
programů. Téměř všechny oslovené resorty měly na jednání své zástupce a diskuze
byla vedena o tom, jak postupovat dále a byly nastíněny problémy v této oblasti.
Závěrem jednání byla společná shoda na spolupráci s TA ČR, aby se docílilo co
nejlepších výsledků.
10. Jednání ve věci certifikovaných metodik dne 20. 6. 2012
Janeček uvedl, že po skončení jednání s resorty navazovalo jednání s pí. Černou
z Českého institutu pro akreditaci („ČIA“), na kterém byly vyjasněny pojmy v rámci
certifikovaných metodik. ČIA může udělit akreditaci instituci, která k tomu má určité
předpoklady a splňuje požadavky k poskytování certifikace. Ze závěrů jednání vyplývá,
že TA ČR zjistí, kdo v ČR je certifikačním místem a jaké k tomu má podklady a pokusí
se z toho vypracovat vzor nejlepší praxe; TA ČR ověří, zda v ČR existují další
instituce, které by měly ambice k poskytování certifikací, a navrhne metodiku, jak by
mohla pro tento účel fungovat ČIA. Zápis z jednání obdrží členové přTA k nahlédnutí.
Předsednictvo pověřilo KaTA připravit návrh dopisu na RVVI, ve kterém TA ČR
informuje RVVI o záměru TA ČR zpracovat metodiku týkající se certifikovaných
metodik dle výše uvedeného a poté poskytne RVVI výsledek. K dopisu bude přiložen
zápis z jednání ve věci certifikovaných metodik - zařídí KaTA.
O: KaTA
T: 3. 7. 2012
11. Setkání s delegací Ministerstva pro ekonomiku Čínské republiky – Tai-pei
Janeček informoval o průběhu setkání s ředitelem Taipei Economic and Cultural Office
a se zástupci Ministerstva hospodářství Taiwanu, na kterém bylo TA ČR nabídnuto
uzavření memoranda o porozumění s agenturou pro podporu aplikovaného výzkumu,
která je podřízena Ministerstvu pro ekonomiku. Vedoucí taiwanské delegace nabídl
předsednictvu (resp. jednomu jeho členovi) možnost navštívit Taiwan v příštím roce.
Předsednictvo se tímto bodem bude dále zabývat.
12. Informace o jednání na MZ
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o jednání se zástupcem MZ, kterého se za
TA ČR dne 14. 6. 2012 zúčastnila Bízková a Fusek z VR.
13. Novela zákona o VŠ
Předsednictvo diskutovalo novelu zákona o VŠ a shodlo se na tom, že TA ČR má
zájem o podporu účinné spolupráce v této oblasti, zejm. o umožnění VŠ zakládat
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fondy podporující komercializaci výsledků VaV a uzákonění tzv. třetí role VŠ.
14. Jednání pracovní skupiny k hodnocení
Janeček informoval o schůzce pracovní skupiny k hodnocení dne 21. 6. 2012 v sídle
TA ČR, na které bylo projednáno uzavření smlouvy s Blažkou, z čehož plyne, že se
pověření členové pracovní skupiny musí sejít do 10 dnů od jejího podpisu a upřesnit
harmonogram. Tato pracovní skupina má za úkol specifikovat přesnější náplň
hodnocení efektivnosti a přínosů programů TA ČR, harmonogram etap a také možné
změny v probíhajících programech – většina věcí by měla být hotova do konce srpna
t.r. Předsednictvo rozhodlo, že bude ustaven vedoucí pracovní skupiny z řad přTA
anebo KaTA.
Předsednictvo pověřilo Viléma, aby předal přTA k nahlédnutí požadavky VR na
Kancelář TA ČR v souvislosti s plněním plánu práce VR v roce 2012.
O: KaTA
T: 25. 6. 2012
15. Mezinárodní spolupráce
Kebo informoval o průběhu schůzky pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci
a uvedl, že by TA ČR mohla spolupracovat s NEDO. Kebo uvedl, že by se mohla
uspořádat konference, na kterou by se zástupci NEDO dostavili a kde by se mohl
podepsat kontrakt mezi NEDO a TA ČR. Předsednictvo tuto informaci prodiskutovalo
a dohodlo se, že Kebo zformuluje sdělení pro vybrané instituce s dotazem, zda by
měly zájem spolupracovat na mezinárodní úrovni (1).
O1: přTA
T: 3. 7. 2012
16. Jednání SCHP – Valná hromada
Komárek informoval přTA o své účasti na jednání Valné hromady SCHP ČR, které se
uskutečnilo dne 8. 6. 2012.
17. TAFTIE Board meeting – 11. – 12. 6. 2012
Komárek informoval přTA o své účastni na TAFTIE Board meeting, kde hovořil
s několika zástupci z různých institucí v rámci TAFTIE. Zástupci FFG nabídli TA ČR
ukázat jejich zkušenosti s využitím strukturálních fondů. Komárek také hovořil se
zástupcem TEKES o návštěvě TA ČR v TEKES. Předsednictvo v souvislosti
s návštěvou TEKES pověřilo KaTA připravit oficiální dopis.
Komárek dále uvedl, že v Izraeli si v případě úspěšnosti podpořeného projektu
nárokují po dobu 5 let 7% z investované (dotační) částky, nad čímž by TA ČR mohla
také uvažovat.
O: KaTA
T: 9. 7. 2012
18. Jednání na MŽP
Bunček informoval o jednání se zástupci MŽP k pilotnímu projektu (SBIR) v rámci
programu BETA, kde se dohodli zejména na tom, jaké budou učiněny další kroky k
přípravě pilotního programu. Bunček zašle zápis z jednání přTA.
19. Česká inovace
Bunček informoval o schůzce správní rady Festivalu Česká inovace, na kterém se
TA ČR účastnila, a to s Cenou TA ČR. Předsednictvo se shodlo, že když dojde ke
zlepšení PR této akce a vyhlášení nebude mít žádné zpoždění a vzhled ceny
dostaneme ke schválení přTA, tak by TA ČR byla dále součástí Festivalu.
20. Výsledek dotazníkového šetření
Předsednictvo rozhodlo o zveřejnění výsledků dotazníkového šetření na webové
stránky TA ČR – zajistí KaTA.
O: KaTA
T: 25. 6. 2012
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Další zasedání:

datum: 28. 6. 2012 ve 14:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 109. zasedání předsednictva TA ČR
Program 109. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 109. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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