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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 122 

Datum: 27. 9. 2012 Od - do: 9:30 – 12:45 

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00 

Přítomni: Janeček, Komárek, Bunček, Kebo, Knorr, Rottová, Pacnerová (bod 2), Pilátová 
(bod 3), Bubeníková (bod 6), Kořínková (bod 7), Matějková (bod 10), Kohoutová 
(bod 13)  

Omluveni: Bízková  

Jednání řídil: Janeček 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 121. jednání přTA 

Zápis ze 121. zasedání přTA ze dne 20. 9. 2012 bude schválen přTA per rollam. 
Úkoly, vyplývající z tohoto zápisu, jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.  
 

2. ALFA 3 - hodnotící proces změna 
Předsednictvo se zabývalo navrženou změnou vnitřního předpisu Hodnotící proces 
programu ALFA 3. veřejná soutěž. Předsednictvo přijalo navržené formální úpravy 
vnitřního předpisu. Předsednictvo vnitřní předpis schválilo ve znění připomínek.  
a usneslo se, že na zasedání VR navrhne bod k projednání. 
 
Doplnění RPP programu ALFA - Pacnerová na zasedání VR připraví seznam 
5 kandidátů, který bude předložen na jednání VR. Seznam bude zaslán k 
připomínkám také přTA. Členové přTA zašlou svoje případné návrhy na doplnění 
RPP Pacnerové do 3.10. 
 O: KaTA       T:   4. 10. 2012 
 

3. ALFA 2 - harmonogram posouzení žádostí o navýšení CUN 
Knorr informoval přTA, že oslovení příjemci doložili požadované informace k 
žádostem o navýšení celkových uznaných nákladů a zpravodajové se nyní budou 
vyjadřovat k jednotlivým projektům. Dále bylo uvedeno, že dne 22. 10. se uskuteční 
mimořádné zasedání RPP 2 k těmto žádostem.  
Pilátová předložila přTA harmonogram posouzení žádostí o navýšení CUN v rámci 
projektů 2. veřejné soutěže programu ALFA dle úkolu ze 121. přTA. Předsednictvo 
návrh harmonogramu schválilo. 
 

4. Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2012 
Předsednictvo se zabývalo obsahem zprávy o činnosti TA ČR za rok 2012 a na 
základě diskuze a poskytnutých připomínek členů přTA rozhodlo o dopracování 
Zprávy. Součástí Zprávy bude tzv. executive summary, jehož znění dopracuje KaTA 
do 1.10 a následně jej rozešle členům přTA. Zprávu dopracuje KaTA a zašle ji ke 
schválení přTA (1). Finální podoba Zprávy se zapracovanými údaji od VR a KR 
bude odsouhlasena až na společném zasedání přTA, VR a KR. 
 O: Vilém       T:   1. 10. 2012 
 O: přTA       T:   5. 10. 2012 
 

5. Výjezdní zasedání přTA, VR a KR – schválení programu 
Předsednictvo se dohodlo na finální podobě programu výjezdního zasedání přTA, 
VR a KR a přípravu podkladů si rozdělilo dle diskuze. 
Materiály budou připraveny ve spolupráci s KaTA, a to do 2. 10. 2012 (1). 
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K programu TINA KaTA připraví informace o stavu a přehled o zahraniční spolupráci 
- uzavřená a připravovaná Memoranda (2). 
 O1: KaTA + přTA      T:   2. 10. 2012 
 O2: KaTA       T:   1. 10. 2012 
 

6. Setkání s Technologickou platformou udržitelná energetika 
Bubeníková představila náplň semináře TA ČR s Technologickou platformou 
udržitelná energetika (TPUE) konaného dne 8. 10. 2012 v sídle TA ČR, na kterém 
se budou prezentovat projekty programu CK.  
Předsednictvo bere na vědomí informaci o plánovaném setkání TA ČR a TPUE 
a konstatovalo, že se setkání za přTA zúčastní Bízková a Janeček.  
Předsednictvo ukládá KaTA zveřejnit informaci o plánovaném setkání TA ČR 
a TPUE na webových stránkách TA ČR s pozvánkou pro veřejnost na prezentaci 
projektů (1). Pozvánku na seminář pošle KaTA i VR, která by měla na akci vybrat 
zástupce z jejich řad. 
Předsednictvo dále pověřilo KaTA vytipovat další platformy pro přípravu 
následujícího semináře (2). Na základě vyhodnocení semináře s TPUE bude přTA 
stanovena periodicita konání dalších seminářů tohoto typu.  
 O1: KaTA       T: 1. 10. 2012 
 O2: KaTA       T: 9. 10. 2012 
 

7. Příprava na schůzku pracovní skupiny MPO – TA ČR 
Předsednictvo se zabývalo přípravou na setkání pracovní skupiny MPO – TA ČR, 
které se uskuteční 27. 9. 2012 od 14:00 hod. na MPO a vzalo na vědomí 
navrhovanou agendu. 
 

8. Spolupráce se SVŠES – přednášky 
Předsednictvo se zabývalo nabídkou na spolupráci od Soukromé vysoké školy 
ekonomických studií, kdy byla TA ČR oslovena, zda by zástupci TA ČR měli zájem 
přednášet studentům SVŠES.  
Předsednictvo se dohodlo, že KaTA připraví odpověď na žádost a v ní požádá o 
upřesnění témat, požadavků a případně další podmínky. Po obdržení odpovědi ze 
strany SVŠES se tím bude přTA zabývat dále. 
 O: KaTA       T: 3. 10. 2012 
 

9. BETA - rozhodnutí o námitkách stěžovatele 
Předsednictvo projednalo podané námitky stěžovatele Plzeňské městské dopravní 
podniky, a.s. proti nesprávnému postupu zadavatele při výběru nejvhodnější 
nabídky u veřejné zakázky MD č. TB0100MD008 a rozhodlo v této věci takto:  
I. Zadavatel dle § 111 odst. 4 Zákona nerozhoduje o námitkách stěžovatele 
pod písm. a) proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky z  
30. 8. 2012 č.j. TACR/8421/2012 a pod písm. c) proti nastavení hodnoticích kritérií v 
zadávací dokumentaci.  
II. Zadavatel nevyhovuje námitkám stěžovatele pod písm. b) proti způsobu 
hodnocení nabídek hodnotící komise a pod písm. d) proti zpracování zprávy o 
hodnocení nabídek č. j. TACR/8203/2012.  
KaTA připraví rozhodnutí pro vypravení odpovědi stěžovateli. 
 O: KaTA       T: 3. 10. 2012 
 

10. Návštěva TEKES – termín 
Předsednictvo diskutovalo návštěvu ve finské agentuře TEKES a rozhodlo se 
navrhnout finské straně termín začátkem roku 2013 s tím, že KaTA připraví návrhy 
témat k jednání s TEKES, které budou finské agentuře zaslány společně 
s navrhovaným termínem. Předsednictvo se na dalších zasedáních domluví na 
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konkrétním programu návštěvy. 
 O: KaTA       T: 1. 10. 2012 
 

11. CK - nominace nového člena negociační komise 
Předsednictvo schválilo návrh KaTA na jmenování nové členky negociační komise 
programu CK Mgr. Evy Pacnerové náhradou za ing. Roseckou. 
 

12. BETA – vyhodnocení nabídky 
Předsednictvo schvaluje:  

• nabídku uchazeče Centrum výzkumných kontraktů, Magdaleny Rettigové 
79/8, 110 00 Praha 1, IČ: 27020827, jako nejvhodnější nabídku dle 
základního hodnotícího kritéria i všech dílčích kritérií (TB0100MD010), 

• nabídku uchazeče Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Rytířská 31, 
110 00 Praha 1, IČ: 69057842 jako vhodnou nabídku (TB010MZV045), 

• nabídku č. 1 uchazeče Sdružení INTENS-VARS zastoupené společností 
INTENS Corporation s.r.o., Boleslavova 36/27, 140 00 Praha 4, IČ: 284 35 
575 jako nejvhodnější nabídku podle základního hodnotícího kritéria i všech 
dílčích hodnotících kritérií (TB0100MD011), 

• nabídku č. 1 uchazeče Sdružení INTENS-ČVUT zastoupené společností 
INTENS Corporation s.r.o., Boleslavova 36/27, 140 00 Praha 4, IČ: 284 35 
575 jako nejvhodnější nabídku podle základního hodnotícího kritéria i všech 
dílčích hodnotících kritérií (TB0100MD073). 

 
13. Reakce na nabídku TC 

Předsednictvo se zabývalo nabídkou TC AV ČR na spolupráci s TA ČR. Schůzka se 
zástupci TC AV ČR je plánována na 18. 10. od 14:00 hod. v rámci zasedání přTA. 
Za TC se zúčastní Ing. Klusáček, Ing. Váchová a Ing. Pazour. Předsednictvo vzalo 
informaci na vědomí. 
 

14. Program EFKOM 
Komárek informoval přTA, že návrh programu EFKOM je již téměř hotov. Poslední 
úpravy připraví Bunček (1) a zašle tajemnici k distribuci materiál celému přTA, VR a 
KR (2). Program bude projednán na společném zasedání přTA, VR a KR. 
 O1: přTA       T: 1. 10. 2012 
 O2: KaTA       T: 2. 10. 2012 
 

15. Pozvánka – CETOCOEN 
Předsednictvo děkuje za pozvání na akci Masarykovy univerzity, ale slavnostního 
otevření pavilonu se nemohou zástupci přTA zúčastnit. 
 

16. 13. setkání řešitelů projektů financovaných z OP VaVpI 
Předsednictvo bere na vědomí ústní informaci M. Janečka ze 13. setkání řešitelů 
projektů financovaných z OP VaVpI. 
 

17. Seminář k běžícím projektům ALFA (námět fy INVOS) 
Knorr informoval přTA o přípravách Semináře k probíhajícím projektům programu 
ALFA, kdy KaTA na příští zasedání přTA předloží podrobnější informace (1). 
Na konání semináře bude upozorněna veřejnost prostřednictvím webových stránek 
(2). Velikost semináře bude projednána na poradě KaTA dne 1. 10. 2012. 
Předsednictvo bere na vědomí informace o přípravách semináře k probíhajícím 
projektům programu ALFA. 
 O1: KaTA       T: 3. 10. 2012 
 O2: KaTA       T: dle dohody 
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18. Návrh zápisu ze 7. zasedání Koordinační rady MD 
Předsednictvo vzalo na vědomí návrh zápisu ze 7. zasedání Koordinační rady MD 
a dále bude sledovat její činnost, zejména s ohledem na možné zapojení TA ČR do 
připravovaného programu KAPPA. 
 

19. Příprava programu PRIORITY 
Bunček informoval přTA o přípravě programu PRIORITY.  
 

20. TAFTIE – EWG meeting 
Knorr podal přTA informace z účasti na zasedání Executive Working Group TAFTIE. 
Knorr předloží na příští zasedání přTA zprávu ze služební cesty. 
 

21. Různé 
Janeček se dne 26. 9. 2012 zúčastnil jednání o Národních prioritách orientovaného 
výzkumu. Na jednání byly představeny priority, a jakým způsobem budou 
implementovány.  
 
Kebo informoval o svém vystoupení a prezentaci TA ČR dne 26. 9. 2012 v rámci 
Investment and Business Forum v Ostravě v panelu konkurenceschopnost 
a vzdělání. 
 
Bunček informoval o přípravě schůzky s ÚOHS ohledně výjimky z veřejných 
zakázek pro VaV. 
Vzhledem k aplikaci výjimky o podpoře VaV v ZVZ se Bunček pokusí domluvit 
schůzku na ÚOHS nejen s odborem veřejné podpory, ale společnou schůzku s 
odborem veřejných zakázek na toto téma v koordinaci s Kobertem, Matějkovou 
a Klimanem (AK). 
 O: přTA       T: 9. 10. 2012 
 
Předsednictvo diskutovalo financování nepřímých nákladů a po semináři „Full cost: 
VÝZVA ČI HROZBA? aneb full cost nebo flat rate?“, kterého se zúčastní Bunček, se 
bude tímto tématem dále zabývat. 
 

 

Další zasedání: datum: 5. 10. 2012 v 10:00 hod. 

místo: Jihlava - Rančířov 

Přílohy: Prezenční listina ze 122. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 122. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 122. zasedání přTA 

Zapsal: Rottová 

Kontroloval: Janeček 
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