Zápis z 96. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
22. 3. 2012
Přítomni:
členové předsednictva: Bízková, Janeček, Kebo, Bunček, Komárek
hosté: Vilém, Rosecká, Rottová, Pacnerová (bod 3), Matějková (bod 7, 8)
Omluveni:
___________________________________________________________________________
1. Kontrola zápisu a úkolů z jednání přTA ČR ze dne 15. 3. 2012
K zápisu z 95. zasedání přTA ze dne 15. 3. 2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. BETA – a) schválení doporučení RP k vyhlášeným zakázkám
Rosecká představila doporučení RP, kdy z 5 veřejných zakázek RP doporučuje
3 zakázky zrušit. Předsednictvo se rozhodlo tento bod projednat na příštím zasedání.
b) evidence veřejných zakázek
Bunček prezentoval předsednictvu materiál „Evidence veřejných zakázek“, v němž
byly uvedeny dosud zveřejněné veřejné zakázky programu a související údaje k jejich
vyhlášení a dalšímu procesnímu postupu. Předsednictvo se rozhodlo pozvat zástupce
MZV k diskuzi o nastavení programu BETA pro potřeby MZV na 98. zasedání
předsednictva (1). Předsednictvo se také shodlo na tom, že v zájmu zlepšení fungování
programu BETA budou s jednotlivými ministerstvy diskutovány jejich výzkumné
potřeby. K tomuto účelu bude vytvořen harmonogram schůzek na ministerstvech (2).
O1: přTA
T: 2.4.2012
O2: KaTA
T: 16.4.2012
c) MPSV – vyjádření k výzkumné potřebě
Předsednictvo se zabývalo doručeným vyjádřením MPSV k identifikaci výzkumných
potřeb. Předsednictvo se rozhodlo odložit rozhodnutí na příští zasedání přTA. KaTA
zašle dokumentaci k dopisu MPSV – vyjádření k výzkumným potřebám – členům
přTA a členům RP BETA.
O: KaTA
T: 26.3.2012
3. CK – a) výsledky zasedání RP
Pacnerová informovala předsednictvo o zasedání RP, které se uskutečnilo 19.3.2012
v sídle TA ČR. RP projednala všech 44 návrhů projektů. Na zasedání byl zvolen
místopředseda RP – Dr. Uhlíř.
b) schvalování výsledků veřejné soutěže
Předsednictvo diskutovalo výsledky zasedání RP a rozdělilo mezi všechny členy
předsednictva návrhy projektů, a to dle oborů, které členové důkladně prostudují a na
příštím mimořádném zasedání budou návrhy projektů projednávány a schváleny
výsledky první veřejné soutěže programu Centra kompetence. Po schvalovacím
procesu bude na mimořádné zasedání přTA přizvána předsedkyně RP a předseda
EHK.
O: KaTA
T: 23.3.2012
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c) negociace
Pacnerová uvedla, že EHK nedoporučila k negociaci žádné návrhy projektů, ale RP u
6 návrhů negociace doporučila. Zároveň Pacnerová předložila předsednictvu návrh
postupu při negociacích. Předsednictvo se dohodlo na vypracování vnitřního předpisu
k negociačnímu procesu programu Centra kompetence. Pacnerová zašle první verzi
dokumentu k připomínkám.
O: Pacnerová
T: 23.3.2012
4. ALFA – doporučení RP
Předsednictvo se seznámilo se stanoviskem RP ke snížení podpory u projektů ve
2. veřejné soutěži programu ALFA a v návaznosti na něj rozhodlo o ponechání
rozhodnutí z 91. zasedání přTA ze dne 16.2.2012. KaTA připraví dopis všem
příjemcům 2. veřejné soutěže s uvedením možnosti požádat o navýšení dotace na
konci/v průběhu roku 2012. U příjemců, kterým byla snížena dotace o více než 30% a
kteří požádají o její navýšení v průběhu roku, bude automaticky následovat
oponentura.
O: KaTA
T: 5.4.2012
5. Odpověď na dopis KR
Předsednictvo projednalo odpověď na doporučení a stanoviska KR pro TA ČR z
11. jednání KR. Rosecká zapracuje připomínky a odešle předsednictvu k finálnímu
schválení.
O: Rosecká
T: 23.3.2012
6. Metodika oponentních řízení
Předsednictvo schválilo per rollam dokument metodika oponentních řízení.
7. Žaloba Sevapharma a.s. – ústní projednání ve věci samé
Matějková informovala předsednictvo o žalobě SEVAPHARMY a.s., kdy společnost
požádala o vydání předběžného opatření na pozastavení veřejné soutěže v programu
CK do rozhodnutí ve věci zpětného zařazení projektu žalobce mezi hodnocené
projekty, zároveň soud požádal o stanovisko žalovaného, zda ve věci samotné
vyžaduje ústní jednání. Předsednictvo rozhodlo o bezodkladném odeslání stanoviska
(1) k předběžnému opatření, nepožaduje ústní jednání v žalované věci a uložilo KaTA
vypracovat argumentaci proti žalobě a rozeslat ji k připomínkám předsednictvu (2).
O1: KaTA
T: 26.3.2012
O2: KaTA
T: 4.4.2012
8. Stanovisko ÚOHS
Matějková prezentovala předsednictvu znění neformálního stanoviska Evropské
komise a závěry, které vyplývají z tohoto stanoviska pro TA ČR. Předsednictvo
pověřilo KaTA prověřit, zda jsou zadávací dokumentace programů TA ČR v souladu
s tímto stanoviskem EK vyplývajícím z Rámce Společenství pro státní podporu
výzkumu a vývoje a nařízení EK 800/2008.
O: KaTA
T: 3.4.2012
9. Strategie konkurenceschopnosti
Bízková informovala o materiálu Implementace strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti, který byl projednáván na jednání vlády dne 21.3.2012. Pro
TA ČR z tohoto materiálu plyne účast v pracovní skupině ekonomika globálních
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inovací (EGI), která se schází 2krát měsíčně. Předsednictvo rozhodlo o jmenování
Bízkové jako zástupce v pracovní skupině EGI. Je třeba odeslat jmenovací dopis na
MPO. Dále Bízková hovořila o Radě pro informační společnost, v níž by se měl
zástupce TA ČR taktéž angažovat, a to jako stálý host.
O: KaTA
T: 30.3.2012
10. Vyhodnocení NSR a Ceny TA ČR
Bunček informoval o vyhodnocení Festivalu Česká inovace, do nějž byla TA ČR
zapojena udělením Ceny TA ČR. Předsednictvo diskutovalo pokračování TA ČR
v udílení Ceny TA ČR společně s ČIN a rozhodlo se v této spolupráci dále pokračovat.
Předsednictvo rozhodlo o přípravě marketingové a komunikační strategie TA ČR, na
níž budou společně pracovat PR KaTA a Bunček.
Bunček dále uvedl, že se připravuje dodatečná prezentace vítězných projektů.
Společně s PR Bunček zjistí bližší informace k plánovaným prezentacím.
O: PR + Bunček
T: průběžně
11. TAFTIE – posílení spolupráce
Rosecká informovala o zasedání TAFTIE EWG, které je plánováno na 8. a 9.5.2012
v Edinburgu a jehož by se TA ČR měla účastnit. Předsednictvo rozhodlo, že se jednání
za TA ČR zúčastní nový ředitel KaTA, který bude vybrán ve výběrovém řízení.
Rosecká dále prezentovala dokument TAFTIE o posílení spolupráce v oblasti
sousedství a uvedla, že tuto problematiku řeší pracovní skupina, do které se TA ČR
může zapojit. Předsednictvo navrhlo do pracovní skupiny Komárka.
12. ALFA – a) žádosti o změnu
Rosecká informovala, že RP projednala žádosti o změnu u 2 projektů. V případě
jednoho projektu se jednalo o přesun z investičních nákladů do neinvestičních, což
bylo zamítnuto. U druhého projektu byla podána žádost o změnu předmětu investic,
kdy příjemce chtěl, v rozporu s pravidly, zahrnout do investic odpisy. I v tomto
případě RP žádost zamítla.
b) změna typu výsledku u projektu z 2. veřejné soutěže
RP projednala žádost o změnu typu výsledku u projektu a doporučuje předsednictvu
žádost zamítnout. Předsednictvo rozhodlo, že takový postup je v rozporu s §21 odst.
8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a změna typu výsledku
v návrhu projektu před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové podpory není možná.
d) oponentury k běžícím projektům 1. veřejné soutěže
Rosecká informovala, že dne 21.3.2012 proběhly oponentury ke dvěma běžícím
projektům 1. veřejné soutěže. U 1. oponentury si Oponentní komise pouze vyžádala
doplnění některých dokumentů a projekt dále doporučila k podpoře. V případě
2. oponentury si Komise stanovila nápravná opatření a na podzim tohoto roku
proběhne u projektu další kontrola. Předsednictvo vzalo informace o oponenturách na
vědomí.
13. Vnitřní auditor
Vilém informoval předsednictvo o nutnosti zřízení funkce tzv. vnitřního auditora. Tato
funkce je nezávislou funkcí a auditor je přímo podřízen řediteli KaTA. TA ČR má ze
zákona povinnost vnitřní audit provádět.
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14. JCOAL
Kebo informoval přTA o návštěvě představitelů JCOAL v Ostravě, kde proběhla
vzájemná prezentace obou subjektů. Zástupci JCOAL do ČR přijedou znovu
v průběhu května 2012 a ze strany TA ČR jim bylo nabídnuto pozvání do sídla TA
ČR.
15. Závěrečný účet kapitoly 377 – Technologická agentura ČR
Vilém informoval, že v měsíci květnu bude projednán závěrečný účet TA v PSP ČR.
16. Jednání KR
Vilém uvedl, že 4.4.2012 bude projednávána zpráva o činnosti KR v PSP ČR.
Předsednictvo se dohodlo na účasti Bízkové za přTA a Viléma za KaTA na zasedání.
17. Jmenování členů přTA
S platností od 22.3.2012 byly jmenováni noví členové předsednictva – Ing. Rut
Bízková jako předsedkyně TA ČR a Ing. Pavel Komárek, CSc.
Předsednictvo rozhodlo o konání mimořádného zasedání přTA, které se uskuteční dne
29.3.2012 od 8:30 hod a z tohoto jednání bude pořízen audio záznam.
Zapsala: Rottová
Zkontroloval: Bízková
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