ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 113

Datum: 26. 7. 2012

Od - do: 10:15 – 15:15

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Kebo, Bunček, Komárek, Rosecká, Knorr, Rottová
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 110., 111. a 112. jednání přTA
K zápisům ze 110., 111. a 112. zasedání přTA z 28. 6., 9. a 10. 7., 19. 7. 2012 nebyly
vzneseny připomínky a úkoly vyplývající z těchto zápisů byly splněny nebo jejich
plnění probíhá.
2. BETA – návrh změn
Knorr představil přTA hodnocení výzkumných potřeb a úpravy jednotlivých procesů
v programu BETA navrhované KaTA. Knorr uvedl, že na konci srpna obdrží TA ČR
stanovisko od AK Holec, Zuska & Partneři, které poté zašle pro informaci přTA.
Předsednictvo bere na vědomí informaci k návrhu změn procesů v programu BETA a
ukládá KaTA pokračovat dle navrženého harmonogramu a doplnit do změn programu i
princip programu SBIR. Dále přTA ukládá KaTA připravit dopisy pro ty resorty, které
nejsou poskytovateli veřejné podpory s tím, zda by měli zájem se zapojit do programu
SBIR prostřednictvím programu BETA (1).
KaTA připraví definitivní návrh změn v programu na příští zasedání přTA (2) a po
schválení předsednictvem budou změny předány na jednání VR (3).
O1: KaTA
T: 7. 8. 2012
O2: KaTA
T: 31. 7. 2012
O3: KaTA
T: 16. 7. 2012
3. Kosmické aktivity - mandát pro Radu ESA
Bízková informovala o materiálu od MD, který bude po předběžném vyjádření
relevantních resortů předložen pracovním skupinám Koordinační rady ministra
dopravy pro kosmické aktivity, Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické
aktivity, do mezirezortního připomínkového řízení a do konce srpna 2012 Vládě ČR.
Předsednictvo se dohodlo na vyjádření k tomuto materiálu, a to, že podporuje účast
ČR v Evropské kosmické agentuře a k předloženému materiálu nemá žádné
připomínky či doporučení. Předsednictvo ukládá zaslat toto stanovisko dle požadavku
předkladatele nejpozději do 27. 7. 2012.
O: přTA
T: 27. 7. 2012
4. Pravidla pro účast členů KR na zasedáních hodnotících orgánů
Předsednictvo projednalo návrh KR „Pravidla pro účast členů KR na zasedáních
hodnotících orgánů“ a ukládá KaTA připravit analýzu počtu a časových nároků jednání
hodnotících orgánů (1) a právníkům KaTA ukládá připravit analýzu dopadu pouze
výběrové účasti členů KR na jednáních hodnotících orgánů na proces odvolání (2).
O: KaTA
T: 1. 8. 2012
O: KaTA
T: 1. 8. 2012
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5. Návrh rozpočtu na rok 2013 s výhledem na roky 2014 a 2015
Předsednictvo bere na vědomí Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly 377 – TA ČR na
rok 2013 a střednědobý výhled na léta 2014 – 2015 a pověřuje KaTA odeslat jej na
MF.
O: KaTA
T: 31. 7. 2012
6. Rozhodnutí o výsledku oponentního řízení
Předsednictvo se zabývalo projekty v rámci oponentních řízení v 1. veřejné soutěži
programu ALFA č. TA01011706, TA01030462, TA01031805, u nichž při hlasování
per rollam RP nedošlo k přijetí stanoviska, u nějž je potřená 2/3 většina hlasů členů
RP. PřTA vyjádřilo souhlas s pokračováním v řešení projektů s přihlédnutím k závěrům
oponentní komise. Předsednictvo pověřilo KaTA, aby na 114. zasedání informovala o
stavu prováděných průběžných hodnocení hodnotitelů.
O: KaTA
T: 2. 8. 2012
7. ALFA – informace o stavu přijatých projektů ve 3. veřejné soutěži
Předsednictvo bere na vědomí poskytnuté informace týkající se ukončení soutěžní
lhůty pro podávání návrhů projektů ve 3. veřejné soutěži programu ALFA a o zahájení
formální kontroly.
8. Úprava novely z. č. 130/2002 Sb. od TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci od Úřadu vlády ČR k úpravě novely
z. č. 130/2002 Sb., a k novele zákona se vyjádří při meziresortním připomínkovém
řízení. Komárek zpracuje připomínky, které mu přTA, KR a VR zašle do 3. 8., a poté je
rozešle přTA a pracovní skupině k novele z. č. 130/2002 Sb. k dopracování.
Připomínky lze v rámci MPŘ uplatnit do 17. 8. 2012.
O: přTA
T: 4. 8. 2012
9. Informace o jednání s CzechInvestem dne 23. 7. 2012
Bízková informovala přTA o jednání se zástupci CzechInvestu, které se uskutečnilo
v sídle TA ČR dne 23. 7. 2012 a týkalo se vyjasnění jednotlivých oblastí možné
vzájemné spolupráce. Předsednictvo ukládá KaTA vytvořit pracovní skupinu, která
profiluje možnosti podpory TA ČR ze strany CI. Za TA ČR byli do pracovní skupiny
jmenováni Rosecká, Bubeníková a Bunček (Komárkovi budou zasílány materiály
z pracovní skupiny). První setkání této pracovní skupiny by mělo proběhnout
v polovině srpna t. r. KaTA připraví návrh dopisu pro CI.
O: KaTA
T: 31. 7. 2012
10. BETA – informace o průběhu otevírání obálek k zveřejněným VZ
Předsednictvo schvaluje zrušení zadávacího řízení u veřejných zakázek
TB0100MD012, TB0100MD013, TB0100MD014, TB0100MD017, TB010MZV046,
TB01MPSV035.
Předsednictvo schvaluje vyloučení uchazeče a následné zrušení zadávacího řízení u
veřejné zakázky TB010MZV039.
11. Stanovisko AV ČR k návrhu výdajů SR ČR
Předsednictvo bere na vědomí stanovisko AV ČR k návrhu výdajů státního rozpočtu
ČR na rok 2013.
12. Hodnocení CK
Bunček informoval přTA o práci pracovní skupiny k hodnocení programu CK.
Předsednictvo bere na vědomí připomínky pracovní skupiny a stanovisko 3 členů
pracovní skupiny k navrženým variantám hodnocení v souladu s prioritami.
Předsednictvo rozhodlo pro další postup v rámci zakázky pracovat s variantou B,
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tj. hodnocené kritérium.
13. Vnitřní předpis TA ČR - Postupy pro změnová řízení v projektech
Předsednictvo se seznámilo s vnitřním předpisem vytvořeným pro postupy pro
změnová řízení v projektech a bere ho na vědomí.
14. MSV – Brno
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o účasti TA ČR na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně konaném ve dnech 10. – 14. 9. 2012.

Další zasedání:

datum: 2. 8. 2012 v 9:30 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 113. zasedání předsednictva TA ČR
Program 113. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 113. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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