ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 112

Datum: 19. 7. 2012

Od - do: 9:30 – 15:30

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Bunček, Kebo, Knorr, Rosecká, Pasková, Vilém (bod 5)
Omluveni: Janeček, Komárek, Rottová
Jednání řídil: Bízková
1. Harmonogram prací PřTA v létě
Bízková informovala o harmonogramech jednotlivých prací.
Předsednictvo vzalo informaci o harmonogramu prací na vědomí.
2. Program BETA - návrh změn
Rosecká informovala o návrhu změn programu BETA, které se týkaly 1. fáze – návrhu
výzkumných potřeb.
Předsednictvo vzalo informaci o návrhu změn v programu BETA na vědomí.
Předsednictvo uložilo KaTA zadání vypracování právního stanoviska, zda lze výjimku
ze ZVZ použít u programu BETA. Stanovisko zohlední formulaci zákona 130/2002.
O: KaTA
KT: 26. 7. 2012
T: 2. 8. 2012
Předsednictvo uložilo na 114. jednání přTA předložit celkový návrh změn programu
BETA ke schválení (1). Změny v programu BETA budou poskytnuty pracovní skupině
prof. Juchelkové (2).
O1: KaTA
T: 2. 8. 2012
O2: KaTA
T: 3. 8. 2012
3. Návštěva pana Wessnera
V rámci příprav na návštěvu pana Wessnera bude sepsáno zadání jednotlivých
prezentací a tyto informace budou panu Wessnerovi zaslány.
O: přTA
T: 26. 7. 2012
4. Pravidelné odměny předsednictva
Předsednictvo uložilo sepsat návrh odměňování předsednictva do příštího týdne a
rozeslat jej přTA k připomínkám.
O: přTA
T: 23. 7. 2012
5. Rozpočet TA ČR na 2. pololetí
Vilém informoval o bilanci programů TA ČR a jejich výhledu na rok 2013.
Předsednictvo schválilo přesun účelových prostředků mezi programy (do 20 %
rozpočtu programu) pro podporu efektivního využití účelové podpory a pro vyrovnání
bilance programu CK v roce 2013.
Předsednictvo schválilo ponechání institucionálních prostředků pro přípravu
rozvojových projektů, včetně informačního systému TA ČR.
Předsednictvo schválilo vyčlenit pro pilotní prostředky programu SBIR (MŽP – SÚJB)
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v rámci účelových prostředků cca 10 mil. Kč podle úrovně předložených nebo
vybraných potřeb.
Vilém prezentoval přehled institucionálních výdajů TA ČR.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
V rámci přípravy zadání nového IS TA ČR bude dána zpráva KR TA ČR a zadání
bude odsouhlaseno VR TA ČR.
6. Průběžná zpráva ze zakázky „hodnocení programu CK“ firmou VAVpro
Bunček informoval o prvních dílčích výstupech ze zakázky „hodnocení programu CK“
firmou VAVpro. Výsledky jsou v zásadě pozitivní. Projekty lze vždy zařadit do priorit.
Předsednictvo vzalo na vědomí předložený materiál. Předsednictvo považuje první
navrženou variantu (tj. soulad s prioritami jako binární kriterium) za relevantní.
Předsednictvo pověřuje Bunčeka získat prostřednictvím prof. Juchelkové názor
pracovní skupiny a tento předložit na další jednání předsednictva k finálnímu
rozhodnutí.
7. Harmonogram přípravy programu PRIORITY
Bunček informoval o rozpracování konceptu programu PRIORITY.
Předsednictvo vzalo na vědomí předložený materiál. Předsednictvo pověřilo ředitele
KaTA zajistit součinnost KaTA při řešení organizačních a finančních otázek.
Předsednictvo pověřilo Bunčeka vedením příprav programu a určuje finanční rámec
1 000 000,- Kč.
Předsednictvo uložilo analyzovat soulad cílů a podcílů NP priorit orientovaného
výzkumu s národním programem reforem a strukturou financí existujících a
schválených (národní zdroje a SF – CEP). Na tomto základě budou stanoveny priority
programu.
O: KaTA
T: 26. 7. 2012
8. Předložení záměru projektu „Metodika2“ po jednání se zástupci projektu IPN Metodika
Bunček informoval o upravení záměru projektu „Metodika2“ dle zaslaných připomínek.
Předsednictvo vzalo předložený materiál na vědomí.
9. Informace z jednání na MPO
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
10. Hodnocení poradních orgánů TA ČR
Rosecká informovala o způsobu hodnocení členů RP, RPP a EHK. Předsednictvo se
v rámci diskuze zabývalo jednotlivými kritérii hodnocení a doporučilo zařadit materiál
do připomínek s termínem do 114. jednání přTA. KaTA rozpracuje materiál dle
diskuze a rozešle předsednictvu k připomínkám.
O: KaTA
T: 26. 7. 2012
11. Změna projektů TA01030374 a TA01031404
Předsednictvo TA ČR schválilo žádost o změnu dalšího účastníka ze Signal Projekt
s.r.o. na Trakce, a.s. od data podpisu dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové
podpory. Náklady do data podpisu dodatku budou posuzovány jako náklady
příslušející původnímu účastníku projektu Signal Projekt s.r.o.
12. Výsledky projektů Omega
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o očekávaných výsledcích programu
Omega. Předsednictvo uložilo předat informace skupině Ing. Komárka při návrhu
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novelizace programů TA ČR a rovněž je dát na vědomí skupině prof. Juchelkové.
O: KaTA
T: 24. 7. 2012
13. Údaje v databázi oponentů
Rosecká informovala o výsledku přezkumu údajů v databázi oponentů, při kterém
nebyly shledány zásadní nedostatky.
Předsednictvo vzalo informaci o databázi oponentů na vědomí. Předsednictvo uložilo
KaTA oslovit oponenty s žádostí, aby doplnili chybějící údaje.
O: KaTA
T: 31. 7. 2012
Předsednictvo uložilo v rámci ALFA 3 zadat rovnou 3 posudky na hodnocení projektu.
Kancelář zajistí IS tak, aby od začátku hodnocení třetí výzvy ALFA byly zadány 3
posudky na každý projekt.
O: KaTA
T: 24. 7. 2012
14. BETA zakázky
Předsednictvo schválilo:
- nabídku uchazeče RNDr. Tomáš Kučera, CSc. jako nejvhodnější nabídku k
veřejné zakázce TB01MPSV032 „Vliv socioekonomických faktorů na míru
úmrtnosti“;
- nabídku uchazeče Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity jako
vhodnou k veřejné zakázce TB010MZV044 „Nová role Německa v EU,
budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska
zahraničně – politických zájmů ČR“;
- nabídku uchazeče Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. jako vhodnou nabídku
k veřejné zakázce TB010MZV043 „analýza plnění evropských závazků Ukrajiny
v oblasti energetiky“.
15. Harmonogram aktualizace NP VaVaI
Předsednictvo bylo informováno o harmonogramu aktualizace NP VaVaI.
Předsednictvo schválilo předložený harmonogram.
16. Informace o plnění rozpočtu 1. poloviny r. 2012
Projednáno v rámci bodu 5.
17. Informace o přípravě účasti na MSV
Předsednictvo bylo informováno o přípravě účasti na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně.
Předsednictvo vzalo předloženou zprávu na vědomí.
Předsednictvo uložilo předložit na 114. jednání přTA návrhu účasti TA ČR na MSV.
O: KaTA + přTA
T: 2. 8. 2012
18. Odměny hodnotících orgánů
Rosecká informovala o návrhu úpravy odměn členů hodnotících orgánů.
Předsednictvo uložilo upravit tabulku dle diskuse a předložit ji k projednání znovu na
114. jednání přTA.
O: KaTA
T: 2. 8. 2012
19. Různé
Předsednictvo schválilo obsah dopisu „Technické školky na MŠMT“. Formulace
žádosti o schůzku bude doplněna.
Předsednictvo uložilo předložit plnění úkolů zadaných KR TA ČR na 113. jednání
přTA.
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O: KaTA

T: 26. 7. 2012

Předsednictvo uložilo předložit na 113. jednání přTA informaci o intranetu TA ČR.
O: KaTA
T: 26. 7. 2012

Další zasedání:

datum: 26. 7. 2012
místo: TA ČR

Přílohy:

Prezenční listina ze 112. zasedání předsednictva TA ČR
Program 112. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 112. zasedání přTA

Zapsala:

Pasková

Kontrolovala:

Bízková
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