ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 121

Datum: 20. 9. 2012

Od - do: 9:00 – 14:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Komárek, Bunček, Rottová, Vilém, Prorok (bod 2), Synek
(bod 8), Pilátová (bod 3), Kobert (bod 6 a 11), Kořínková (bod 9), Stehlíková (bod
9), Lavičková (bod 17 a 18)
Omluveni: Kebo, Knorr
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 120. jednání přTA
Zápis ze 120. zasedání přTA ze dne 13. 9. 2012 byl upraven dle diskuze přTA
a následně schválen a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich
plnění probíhá.
2. Představení mluvčího – p. Prorok v 10:00 hod.
Bízková představila přTA tiskového mluvčího TA ČR Romana Proroka.
Předsednictvo společně s ním diskutovalo důležité oblasti, na které bude třeba se
zaměřit v PR strategii TA ČR. Bylo domluveno, že se uskuteční schůzka přTA
a tiskového mluvčího, a to v rámci výjezdního zasedání přTA, VR a KR, kde bude
zároveň představen oběma radám.
3. ALFA2 - žádosti o změny v projektech
Pilátová prezentovala doplněný materiál ze 120. zasedání přTA, a to o informaci o
kolik procent byla snížena podpora projektům podpořených ve 2. veřejné soutěži
programu ALFA. Pilátová doplnila informaci, že v rámci žádostí o změny
v projektech požádali o navýšení převážně příjemci z podprogramu č. 2.
Pilátová uvedla, že v minulém týdnu byli osloveni příjemci, aby upřesnili údaje
zaslané TA ČR k žádostem o změnu, s termínem vyjádření do 21. 9. 2012. Po tomto
termínu bude mít KaTA k dispozici přesnější údaje, o jaký celkový objem finančních
prostředků se jedná. KaTA zpracuje všechny potřebné údaje a informace k
projektům a předá je RPP pro posouzení na zasedání RPP, které se uskuteční:
RPP 1 – 9. 10. 2012; RPP 2 – 2. 10. 2012 a RPP 3 – 3. 10. 2012. Na jednáních
RPP budou poskytnuty i informace o kontrolách prováděných zaměstnanci oddělení
auditu a kontroly.
V souvislosti s posuzováním žádostí Pilátová předložila přTA návrh doplnění
jednoho kritéria hodnocení žádostí o úpravu výše uznaných nákladů, a to o kritérium
míra poškození. Předsednictvo souhlasilo, s tím, že navrhované kritérium bude
součástí posuzování.
Pilátová dále hovořila o přibližném harmonogramu posuzování žádostí.
Předsednictvo v návaznosti na tuto informaci pověřilo Pilátovou, aby připravila na
příští zasedání harmonogram s přesnými termíny.
O: KaTA
T: 26. 9. 2012
4. Diskuze o MoU s Polskem
Předsednictvo diskutovalo spolupráci s Polskem, a to prostřednictvím Memorandum
of Understanding a pověřilo Matolína připravit k vypravení předložený dopis pro
NCBR a následně jej odeslat (1). Dále Matolín připraví návrh MoU s Polskem
a návrh smlouvy s KIAT a NEDO (2).
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O1: KaTA
O2: KaTA

T: 24. 9. 2012
T: 5. 10. 2012

5. Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2012
Předsednictvo se zabývalo návrhem Zprávy o činnosti TA ČR za rok 2012 a dohodlo
se, že Zprávu zkontroluje a vyjádří se k jejímu znění (1) a poté KaTA zapracuje
připomínky - do Zprávy budou též zapracovány informace od VR a KR (2).
O1: přTA
T: 25. 9. 2012
O2: KaTA
T: 26. 9. 2012
6. Změna zákona o daních z příjmů, zákona 130/2002 a zákonů o VŠ a VVI
Předsednictvo diskutovalo změny zákona o daních z příjmu, zákona 130/2002 Sb.,
a zákona o VŠ a VVI. Předsednictvo pověřilo Koberta shromáždit materiály ke
změnám v zákoně o daních z příjmů; dopracovat všechny argumenty vzešlé
z diskuze a doplnit důvodovou zprávu, a to do výjezdního zasedání přTA, VR a KR
(1). Petkov byl pověřen zpracováním rozboru z již nashromážděných údajů, jak jsou
projekty v TA ČR financovány (2).
U změny zákona č. 130/2002 Sb. je připravena finální verze úprav. Zákon o VŠ
a VVI dopracuje Kobert dle diskuze a připraví jeho čistopis pro přTA (3).
O1: KaTA
T: 4. 10. 2012
O2: KaTA
T: 27. 9. 2012
O3: KaTA
T: 21. 9. 2012
7. BETA – žádost o změnu
Matějková uvedla, že se jedná o změnu schváleného projektu č. TB01MPSV032
programu BETA, a to ještě před podpisem smlouvy z důvodu prodloužení
zadávacího řízení a uzavření smlouvy.
Předsednictvo schvaluje žádost dodavatele o změnu harmonogramu činností
a provedení souvisejících změn programového projektu č. TB01MPSV032 s názvem
„Vliv socioekonomických faktorů na míru úmrtnosti“ a ukládá KaTA a oddělení
veřejných soutěží neprodleně schválené změny zapracovat do smlouvy o poskytnutí
podpory tak, aby mohlo být započato s řešením projektu dle schváleného
harmonogramu.
O: KaTA
T: 21. 9. 2012
8. Výjezdní zasedání přTA, VR a KR
Předsednictvo se zabývalo programem výjezdního zasedání přTA, VR a KR
a diskutovalo umístění jeho konání.
9. Nastavení spolupráce TA ČR s MPO
Kořínková podala stručnou informaci o dosavadní situaci v rámci spolupráce TA ČR
s MPO. Předsednictvo pověřilo Kořínkovou svoláním schůzky pracovní skupiny
CI – TA ČR (1) a u pracovní skupiny MPO – TA ČR zahájit pravidelná setkávání,
kdy TA ČR navrhne setkání pracovní skupiny MPO – TA ČR na 27. 9. 2012 od
14:00 hod. v sídle TA ČR (2). Témata schůzky zpracuje Kořínková (3).
O1: KaTA
T: 27. 9. 2012
O2: KaTA
T: 21. 9. 2012
O3: KaTA
T: 25. 9. 2012
10. CK – nominace člena RP
PřTA se zabývalo doplněním RP CK a rozhodlo, že nový člen Rady programu
nebude jmenován a členů Rady programu tak zůstane 15.
V souvislosti s rozhodnutí přTA žádá KaTA, aby připravila přehled nezaujatých
institucí, které budou osloveny za účelem případné nominace členů RP a také návrh

2

dopisu k oslovení. Přehled institucí a návrh dopisu předá KaTA k doplnění
a kontrole přTA.
O: KaTA
T: 18. 10. 2012
11. Návrhy TAFTIE na úpravu Rámce
Kobert informoval přTA o navrhovaných změnách Rámce pro podporu výzkumu
a vývoje, které předkládá TAFTIE a o možnosti se k těmto změnám vyjádřit, a to s
termínem do 25. 9. 2012.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí a souhlasí s navrhovanými změnami.
Kobert odpoví TAFTIE, že s touto podobou TA ČR souhlasí a nemá žádné
připomínky.
O: KaTA
T: 25. 9. 2012
12. Program EFKOM
Komárek informoval o přípravách na programu EFKOM a o konzultaci určitých
nesrovnalostí s advokátní kanceláří.
Předsednictvo se dohodlo, že program bude do konce září připraven do tvaru pro
RVVI a Vládu ke schválení.
13. Nominace do koordinační rady MŠMT k přípravě S3 strategie
Předsednictvo schvaluje nominaci Bízkové jako zástupce TA ČR v koordinační radě
zřizované MŠMT pro přípravu tzv. S3 strategie.
14. 2. národní seminář programu PACITA
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o konání 2. národního semináře programu
PACITA, který pořádá TC AV ČR dne 24. 9. 2012. Semináře se zúčastní Janeček.
15. Uznávání certifikovaných metodik
Předsednictvo bere na vědomí dopis od Sekretariátu RVVI.
16. Výsledky e-learningu
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o výsledku e-learningového
kurzu připravenou k datu 18. 9. 2012. E-learningové školení bylo prodlouženo do
konce t. r.
17. Cena TA ČR
Lavičková informovala přTA o činnostech v rámci udílení Ceny TA ČR za rok 2012,
Přihlášky do soutěže budou přicházet společné pro Cenu TA ČR a pro nejlepší
spolupráci roku, poté bude interně vybrán vítěz Ceny TA ČR; vyhlášení se opět
plánuje v únoru 2013; v září budou zřejmě spuštěny přihlášky do soutěže.
Předsednictvo se dohodlo, že zadá vytvoření podoby Ceny TA ČR.
O: KaTA
T: 31. 10. 2012
18. BETA – informace o schválení průběžné zprávy
Předsednictvo bere na vědomí schválení průběžné zprávy u projektu SÚRO
č. TB01SUJB072.
19. Informace o jednání s TC AV ČR
Bízková informovala o schůzce s ředitelem TC AV ČR Klusáčkem, ze dne
18. 9. 2012. Klusáček informoval předsedkyni o setkání k implementaci priorit
orientovaného výzkumu, které organizuje Sekretariát Úřadu vlády ČR dne
25. 9. 2012 v TC AV ČR. Účast za TA ČR potvrdil Janeček. TA ČR obdržela od TC
nabídku na spolupráci, která bude projednána na schůzce s TC dne 18. 10. 2012.
Dále byl projednán projekt TA ČR do OP VaVpI, kdy by TC chtělo na tomto projektu
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spolupracovat.
20. Typy změn
Předsednictvo pověřilo KaTA úpravou vnitřního předpisu ke změnovým řízením (1),
a to dle diskuze o změnách (např. změna jména, sloučení firem nebo změna sídla),
o které příjemci projektů žádají, a to tak, že KaTA nejprve požádá AK o výklad ke
všem změnám, které předložila KaTA na 120. přTA a doplní přehled (tabulku) o to,
zda je potřeba u změn dodatek smlouvy a v případě, že ne, jak se to bude řešit
– kde tyto změny musí být zaznamenávány (2).
O1: KaTA
KT: 10. 10. 2012
O2: KaTA
T: 25. 9. 2012
21. Různé
Janeček informoval přTA o pozvánce na závěrečný seminář projektu PROGR-EAST
- Předobchodní zadávání veřejných zakázek, který se uskuteční dne 26. 9. 2012
a je pořádán MMR ČR. Za TA ČR se zúčastní Kobert.
Janeček dále uvedl, že se zúčastnil akce NETME Centra nových technologií pro
strojírenství.
Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu od TC AV ČR na vyhodnocení CK, která je
nyní k dispozici k dalším potřebám TA ČR.
Janeček informoval o akci EF-TRANS, jež se konala v Praze dne 19. 9. 2012, které
se zúčastnil společně s Komárkem.
Bízková podala krátkou informaci o návštěvě u náměstka MŠMT Hrudy.
Bízková uvedla, že ve dnech 20. - 21. 9.2012 se koná Česko - Americká konference
– možnosti spolupráce v energetice (organizuje ČVUT); Bízková na akci bude
prezentovat informace o TA ČR.
Bunček požádal KaTA o zajištění letenek a ubytování na konferenci Europe Innova
2012: Stress Test of Innovation Policy in Europe, které se zúčastní společně
s Janečkem ve dnech 23. - 24. 10., v Kodani.
O: KaTA
T: 5. 10. 2012
Bunček požádal KaTA, konkrétně vedoucího oddělení auditu a kontroly Gulázsiho o
spolupráci na přípravě prezentace ke konferenci Full Cost: Výzva či hrozba?, která
se koná dne 11. 10. 2012.
Bízková informovala, že na výjezdním zasedání RVVI ve dnech 26. - 27. 9. se
projednají navržené změny v programu BETA.

Další zasedání:

datum: 27. 9. 2012 v 9:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6

Přílohy:

Prezenční listina ze 121. zasedání předsednictva TA ČR
Program 121. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 121. zasedání přTA
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Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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