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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 125 
 

Datum: 18. 10. 2012 ve 13:00 hod. Od - do: 13:00 – 17:00 

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 

Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Knorr; Klusáček, Kořínková 

Omluveni: Rottová, Komárek 

Jednání řídil: Bízková 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 124. jednání přTA 

K zápisu ze 124. zasedání přTA ze dne 11. 10. 2012 nebyly vzneseny připomínky 
a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.  
 

2. Nabídka spolupráce s TC AV ČR za účasti Ing. Klusáčka, Ing. Váchové 
a Ing. Pazoura 
Předsednictvo projednalo s TC AV ČR nabídku spolupráce za účasti zástupců TC 
Ing. Janošce a Ing. Pazoura. 
 

3. Návštěva TEKES – okruhy témat 
Dopis schválen s drobnou opravou dle návrhu Keba. Odeslat dopis na TEKES  
– KaTA. 
 O: KaTA       T: 25. 10. 2012 
 

4. Stanovisko k otázce aplikace kritérií vědního oboru a regionu v programech TA ČR 
Předsednictvo bere na vědomí. 
 

5. Využití finančních nástrojů – zadání pro AK 
Předsednictvo bere na vědomí; v zadání by měla být pouze identifikace potřebných 
změn, návrhy legislativních změn budou případně zadány v dalším stupni. Musí být 
zadán přesný termín pro aktuální zakázku. Zadat vypracování analýzy finančních 
nástrojů AK. 
 O: KaTA       T: 24. 10. 2012 
 

6. Iniciativa pro ERA – MIN 
Matolín informoval o nabídce; místopředseda Janeček upozornil, že je zapotřebí 
rozhodnout spíše obecně, zda se s ohledem na jejich charakter do aktivit ERA-NET 
zapojovat. Jde o disponibilní prostředky na podporu kolaborativních projektů.  
V tuto chvíli uložilo přTA odpovědět zdvořile, ale negativně. 
 O: KaTA       T: 25. 10. 2012 
 

7. Rozbor plnění rozpočtu TA ČR k 18. 10. 2012 s výhledem na další 2 roky 
Předsednictvo bere informaci na vědomí a souhlasí s návrhem potřeb finančních 
prostředků k jednotlivým programům do roku 2016. 
 

8. Zpráva o provedení kontroly projektů vyřazených z formálních důvodů ALFA 3 
Předsednictvo bere zprávu na vědomí a ukládá KaTA vypořádat zjištění a přijmout 
nápravná opatření v termínu do konce listopadu 2012. 
 O: KaTA       T: 30. 11. 2012 
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9. BETA – Informace o nastavení právní úpravy u dílčích hodnotících kritérií a návrh 
změn vah u hodnotících kritérií 
Proběhla diskuse, při níž byly Ing. Kohlíčkovou a Mgr. Matějkovou vysvětleny 
jednotlivé problematické body týkající se zahrnutí DPH do stanovené ceny zakázky 
(viz § 79 odst. 2 ZVZ), nutnosti požadavku na reference (technická kvalifikace je 
požadována na žádost příslušného rezortu) a formy schvalování zadávací 
dokumentace. 
Předsednictvo ukládá vypracovaný návrh změn vah u dílčích hodnotících kritérií v 
programu BETA, projednat s RP BETA a předložit vypořádání předsednictvu. 
 O: KaTA       T: 30. 11. 2012 
 
Dle vnitřního předpisu z r. 2011 schvaluje zadávací dokumentaci jen RP, přTA ji jen 
bere na vědomí. 
 
Analyzovat potřebu změny zmíněného vnitřního předpisu, a to včetně srovnání s 
vnitřním předpisem pro zadávání veřejných zakázek, které přTA schvaluje. 
 O: KaTA       T: 30. 11. 2012 
 

10. BETA – návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 
Schváleno, uloženo odeslat dopisem ředitele KaTA. 
 O: KaTA       T: 18. 10. 2012 
 

11. BETA – námitka proti rozhodnutí k VZ TB0100MD011 
Schváleno. Odeslat dopis o rozhodnutí přTA. 
 O: KaTA       T: 22. 10. 2012 
 

12. Ustavení pracovní skupiny – Knowledge Transfer Partnership 
Odloženo na příští přTA. 
 

13. Program EFKOM 
Bude projednán s MŠMT (Bunček, Komárek) 25. 10. a bude ve spolupráci s MŠMT 
i MPO vyprecizováno znění textu tak, aby byly vyloučeny překryvy s jejich 
operačními programy. V předkládací zprávě bude upřesněno, že program bude 
působit jako pilotní a následně budou zkušenosti získané při jeho realizaci využity 
pro promítnutí do příslušného operačního programu.  
Vycházet se nyní bude z verze programu předložené přTA v tištěné podobě, 
tj. zkrácený objem výdajů o cca 1/3 a doba trvání o 2 roky proti verzi předložené na 
předchozí přTA. 
Tato verze s upravenou předkládací zprávou bude zaslána také MPO 
(Ing. Příhodové). 
 O: přTA + KaTA      T: 31. 10. 2012 
 

14. Potřeba nové nominace do RP ALFA a RP BETA 
RP ALFA – Ing. Knob – již není zaměstnancem MŽP, které ho nominovalo. 
RP ALFA a RP BETA – nominace za Ing. Roseckou – přTA uložilo v obou případech 
předložit návrhy k vyjádření VR, která je věcně odpovědná. 
 O: KaTA       T: 25. 10. 2012 
 

15. CK - návrh změn programu 
Předsednictvo odsouhlasilo Dílčí zprávu č. 3 od VAVPRO a ukládá na jejím základě 
zpracovat podklady pro předložení RVVI a předložit je VR. Navržena dílčí úprava v 
bodě 22 materiálu (znění programu s vyznačenými změnami). 
Předložit návrh změn programu CK VR a přTA. 
 O: KaTA       T: 25. 10. 2012 
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16. ALFA - dohoda o odstoupení od smlouvy o poskytnutí účelové podpory 

Předsednictvo souhlasí s ukončením řešení projektu dohodou o ukončení platnosti 
smlouvy a ukládá KaTA připravit dohodu. 
 O: KaTA       T: 23. 10. 2012 
 

17. Zpráva ze setkání zástupců TA ČR a NREC KEMCO 
Předsednictvo bere na vědomí. 
 

18. Informace o průběhu programů TA ČR 
Předsednictvo se seznámilo s podklady a pošle KaTA případné připomínky ke 
struktuře, která by měla být případně upravena/upřesněna u příštích zpráv. 
 O: přTA       T: 25. 10. 2012 
 

19. Informace ze semináře k Full Cost  
Bunček podal informaci (zásadní bylo rozhodnutí používat nadále Flat Rate místo 
Full Cost), podklady jsou k dispozici na webu: 
http://conference.muni.cz/fullcost2012/cs/prezentace 
 

20. Informace o jednání na MPSV 
Předsednictvo ukládá na základě informací z jednání s NM Machotkou: 
připravit teze programu Priority s vyznačením aktivit, které mohou být podpořeny 
z ESF (1) a sjednat schůzku na MPSV k této problematice (2). 
 O1: přTA       T: 31. 10. 2012 
 O2: přTA       T: dle potřeby 
 

21. Hadovka - užívání prostorů v areálu Hadovka 
Předsednictvo bere na vědomí. 
 

22. Konference Technology Transfer and Innovation  
Předsednictvo bere na vědomí, bez účasti. 
 

23. Informace ze semináře Safety Engineering 
Kebo informoval o jednání a předal KaTA informační materiály. 
Předsednictvo ukládá KaTA předložit VR stručnou informaci o dosavadních 
jednáních s Technologickými platformami a navrhnout zapojení VR do kontaktů s 
platformami. 
 O: KaTA       T: 25. 10. 2012 
 

24. Žádost o konzultaci k PCP – dopis na ÚOHS 
Bunček informoval o osobní konzultaci se zástupcem ÚOHS – v souladu s jeho 
doporučením byl vypracován dopis, adresovaný místopředsedkyni ÚOHS. PřTA 
souhlasí se zněním dopisu a ukládá ho odeslat. 
 O: KaTA       T: 23. 10. 2012 
 

25. Úkoly ze zasedání VR  
K úkolům k programu Priority: 
přTA dle požadavku VR ustavuje pracovní tým TA ČR pro přípravu programu 
Priority ve složení: přTA: Bízková, Bunček, Kebo, Perglová; VR byli nominováni 
Mařík, Václavík, Pokorný. 
 

26. Žádost o vyřazení oponentů z databáze 
PřTA souhlasí s vyřazením 22 oponentů z databáze TA ČR a ukládá KaTA zajistit 
vyřazení následujících oponentů:  
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oponent1308, oponent1127, oponent1897, oponent0650, oponent0420, 
oponent0299, oponent0480, oponent0107, oponent0526, oponent1158, 
oponent1343, oponent1043, oponent0451, oponent1841, oponent1270, 
oponent1233, oponent1335, oponent1000, oponent1058, oponent1080, 
oponent1272,  oponent1046. 
 

27. Doporučení a stanoviska KR 
Předsednictvo na základě závazného stanoviska KR rozhoduje k podaným 
stížnostem dle bodu 4) zápisu z jednání KR, tj.:  
- přTA zamítá stížnost podanou k projektu TA03010555 (č.j.TACR/8491/2012) 
- přTA zamítá stížnost podanou k projektu TA03011531 (č.j.TACR/8533/2012) 
- přTA zamítá stížnost podanou k projektu TA03021415 (č.j.TACR/8515/2012) 
- přTA vyhovuje stížnosti podané k projektu TA03011469 (č.j.TACR /8581/2012) 

Předsednictvo ukládá KaTA připravit celkovou odpověď KR k jejím doporučením. 
 O: KaTA       T: 25. 10. 2012 
 

28. Informace o stavu kontrol 
Předsednictvo bere na vědomí a ukládá zabývat se kvalitou práce kontrolorů. 
 

29. Různé 
V úvodu jednání byla odsouhlasena účast členů přTA na jednotlivých akcích v 
následujících dvou týdnech. Uložen úkol k jednání 29. 10. na MMR s NM Sixtou k 
problematice SBIR (účast Bízková, Bunček, Kobert) – bude předem zaslána MMR 
analýza AK a stručná informace. 
 O: KaTA       T: 25. 10. 2012 
 

 

Další zasedání: datum: 25. 10. 2012 ve 14:00 hod. 

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

Přílohy: Prezenční listina ze 125. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 125. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 125. zasedání přTA 

Zapsal: Kořínková 

Kontroloval: Bízková 
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