ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 126

Datum: 25. 10. 2012 ve 14:00 hod.

Od - do: 14:00 – 18:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Knorr, Rottová, Kohlíčková (bod 4 a 5),
Pilátová (bod 13, 14), Chudlarská (bod 6), Kobert (bod 9 a 10), Šulcová
(bod 14), Matolín (bod 12, 15 a 24)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 125. jednání přTA
K zápisu ze 125. zasedání přTA ze dne 18. 10. 2012 nebyly vzneseny připomínky
a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. ALFA - dojmenování členů RPP 1
Výzkumná rada schválila per rollam nominaci dalších členů RPP 1 z
důvodu nutnosti posílení RPP 1 o další členy, a to vzhledem k množství projektů k
hodnocení pro 3. veřejnou soutěž programu ALFA.
Předsednictvo souhlasí s navrženými nominacemi a schvaluje je. KaTA odešle
podepsaná jmenování novým členům RRP 1.
O: KaTA
T: 29. 10. 2012
3. Dohoda o ukončení platnosti smlouvy TA02010434
Řešitel projektu podal žádost o ukončení realizace projektu TA02010434, doložil
pracovními výkazy, že zahájil řešení do 60 dní po podpisu smlouvy, veškeré náklady
čerpal příjemce i další účastník VŠB-TUO z neveřejných zdrojů.
Vyplacená podpora na rok 2012 bude vrácena zpět TA ČR v plné výši. KaTA proto
navrhuje uzavřít s příjemcem dohodu o ukončení platnosti Smlouvy, která byla
vypracována ve spolupráci s právním a ekonomickým oddělením KaTA.
Předsednictvo souhlasí s uzavřením dohody o ukončení platnosti Smlouvy o
poskytnutí účelové podpory č. 2012TA02010434.
4. BETA - rozhodnutí k námitce, projekt TB0100MD010
Předsednictvo projednalo podanou námitku stěžovatele proti Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky TB0100MD010 a rozhodlo v této věci takto:
Zadavatel nevyhovuje námitce stěžovatele proti Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky ze dne 27. 9. 2012 pod č. j. TACR/8797/2012.
5. BETA - úprava předložené výzkumné potřeby TB020MZP044
Předsednictvo projednalo upravenou výzkumnou potřebu MŽP TB020MZP044 s
názvem „Možnosti v oblasti čisté dopravy, zmapování jejich druhů a doporučení pro
aplikaci v České republice s ohledem na ekologičnost a ekonomickou výnosnost“
předloženou na r. 2012 a rozhodlo, aby KaTA vrátila uvedenou výzkumnou potřebu
zpět na MŽP k dalšímu dopracování a s dotazem, zda trvá na výši předpokládané
ceny předložené u této výzkumné potřeby.
Po vyjádření MŽP se tím bude přTA dále zabývat.
O: KaTA
T: 29. 10. 2012
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6. CK – seznam institucí pro nominaci kandidátů do RP
Chudlarská předložila přTA seznam nezaujatých institucí, které mohou být osloveny
za účelem nominace do RP CK pro její případné rozšíření. Počet členů RP je v
současné době považován za dostačující. Chudlarská dále předložila návrh dopisu
pro tyto instituce.
Předsednictvo souhlasí i s dopisem na RP a pověřuje KaTA předat materiál VR pro
informaci – k materiálu KaTA připojí i seznam Technologických platforem, s kterými
KaTA navázala spolupráci (1).
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila jednotnou šablonu pro CV, která bude
mimo jiné obsahovat vzdělání, praxi v oboru, výstupy aplikovaného výzkumu
a případně publikační činnost - šablonu pro CV po schválení KaTA zveřejní na webu
TA ČR (2). KaTA zároveň připraví návrh dopisu pro EHK CK s informací, v jakém
formátu mají členové předložit svá CV (3).
O1: KaTA
T: 30. 10. 2012
O2: KaTA
T: 31. 10. 2012
O3: KaTA
T: 31. 12. 2012
7. Program EFKOM – GAMA
Bunček uvedl, že po schůzce se zástupci MŠMT, která se uskutečnila dne
25. 10. 2012, bude upravena důvodová zpráva programu (1).
Na schůzce se zástupci MŠMT bylo dosaženo konsenzu v souvislosti s programem
GAMA a programem MŠMT - mezi těmito programy nejsou překryvy a TA ČR
navazuje programem GAMA na program MŠMT.
Program GAMA bude dále projednán s MPO – materiál bude MPO zaslán na
začátku příštího týdne (2).
O1: KaTA
T: 28. 10. 2012
O2: KaTA
T: 29. 10. 2012
V rámci tohoto bodu byla navržena témata k projednání na pracovní skupině
MPO – TA ČR, která se uskuteční dne 31. 10. 2012:
1) Memorandum o spolupráci s MPO - upraví Bunček a zašle jej přTA k
připomínkám (3);
2) problematika příjmů z průběžných výsledků projektů a prototypů, které
vznikají při řešení;
3) problematika správce Seed fondu MPO, podmínky ZD ve vztahu ke
spolupráci s TA ČR.
O3: KaTA
T: 27. 10. 2012
8. Návrh na spolupráci s Cambridge University
Předsednictvo schvaluje navázání spolupráce s diplomanty na CU a pověřuje KaTA
realizací projektu – téma: Role TA ČR v inovačním systému ČR.
O: KaTA
T: dle potřeby
9. Stanovisko k průběžným výsledkům
Kobert stručně shrnul závěry vyplývající ze stanoviska k příjmům z výsledků během
řešení projektu a k příjmům z projektu, které ve spolupráci s AK a konzultantem
TA ČR připravil.
Předsednictvo pověřilo Koberta vypracovat návrh vnitřního předpisu k průběžným
výsledkům a prototypům (1).
Bunček zpracuje 3 druhy využití prototypů pro potřeby vnitřního předpisu a pro
diskuzi s MPO (2).
Poté, co budou známy výsledky z jednání s MPO a až Kobert připraví návrh
vnitřního předpisu, bude toto projednáno na některém ze zasedání přTA.
O1: KaTA
KT: 15. 11. 2012
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O2: přTA

T: 29. 10. 2012

10. Komentáře AK k tabulce změn v projektech
Kobert předložil přTA analýzu AK k tabulce se změnami v projektech, která byla
projednávána na 121. zasedání přTA.
AK zanalyzovala tabulku se změnami a dala k ní své komentáře. Kobert uvedl, že ve
veřejných soutěžích zásadní problém nebyl. V programu BETA však AK doporučuje,
aby v souladu s praxí ve veřejných zakázkách nebyla povolena změna příjemce
(s výjimkou právního nástupnictví).
Kobert byl pověřen úpravou směrnice ke změnovým řízením dle předloženého
návrhu AK a poté ji předloží k definitivnímu schválení na zasedání přTA (1).
O1: KaTA
T: 30. 11. 2012
V rámci projednávání záležitosti spojené s AK přTA diskutovalo i předložený návrh
harmonogramu a časové náročnosti zpracování analýzy k revolvingovým nástrojům,
která byla AK zadána.
Předsednictvo v souvislosti s tím rozhodlo o ustanovení pracovní skupiny s AK k
předkládaným strukturám prací na požadovaných zakázkách/službách – zajistí
KaTA (2). Zároveň Kobert kontaktuje právníka AK p. Klimana a informuje ho o
požadavcích přTA na změny v předloženém harmonogramu (3).
O2: KaTA
KT: 6. 11. 2012
O3: KaTA
T: 31. 10. 2012
11. Ustavení pracovní skupiny – Knowledge Transfer Partnership (KTP)
Komárek uvedl, že v souladu se závěry ze 124. zasedání přTA, bude stávající
pracovní skupina rozšířena o 1 osobu za každou stranu v případě, že bude daná
problematika s MPO projednávána.
Tento návrh se projedná na pracovní skupině MPO – TA ČR.
V rámci tohoto bodu Bízková uvedla, že TA ČR plánuje ustanovit pracovní skupinu,
která má za cíl se shodnout na veřejné zakázce ke zmapování inovačního
potenciálu ČR a TA ČR do ní přizve MPO. Na MPO byl již zaslán dopis informující o
záměru TA ČR.
Pro jednání pracovní skupiny připraví Bízková ve spolupráci s KaTA krátkou
informaci o společné přípravě zadání studie o inovačním potenciálu v ČR.
O: přTA+KaTA
T: 30. 11. 2012
12. Návštěva pí. Lane – seminář STAR Metrics a p. Wessnera
Předsednictvo projednalo návštěvu americké odbornice na systém hodnocení
programů STAR Metrics Dr. Lane a schválilo její pozvání do ČR ve stanoveném
termínu na náklady TA ČR.
Předsednictvo pověřuje KaTA organizací cesty a pobytu paní Lane, přípravou
programu v ČR a komunikací s ní (1).
O1: KaTA
KT: 1. 11. 2012
Předsednictvo schvaluje posunutí návštěvy pana Wessnera na začátek roku 2013,
a to na základě předběžné dohody o spolupráci s NSF. Kancelář v tomto smyslu
připraví dopis na NSF a naváže spolupráci s ambasádou USA v ČR (2).
O2: KaTA
T: 2. 11. 2012
13. Upozornění na nepůvodnost řešení projektu do ALFA 3
Pilátová informovala přTA o upozornění na nepůvodnost řešení projektu.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.

3

14. Stanoviska KR ke stížnostem na vyřazení při formální kontrole – ALFA 3
Předsednictvo rozhodlo o zamítnutí stížností v rámci 3. veřejné soutěže programu
ALFA k projektům TA03010555; TA03011531 a TA03021415. KaTA připraví
odpovědi.
O: KaTA
T: 29. 10. 2012
15. MoU s NCBiR
Matolín informoval přTA, že polské centrum NCBiR poslalo TA ČR upravený návrh
Memorandum of Understanding pro jednání a případný podpis, kdy TA ČR navštíví
ředitel NCBiR Dr. Kurzydlowski s doprovodem (C. Blazczyk a S. Dyrda). Schůzka
zástupců NCBR a TA ČR k podpisu MoU se uskuteční dne 8. 11. 2012 od
10:00 hod. v sídle TA ČR.
Předsednictvo záležitost projednalo a rozhodlo schválit podepsání MoU s NCBR
a pověřilo KaTA zajištěním podpisu MoU s NCBR a souvisejících úkonů.
O: KaTA
T: 6. 11. 2012
16. SEED fond MPO – oslovení
Bízková uvedla, že byla oslovena společností AVANT Fund Management investiční
společnost a.s. s nabídkou budoucí spolupráce na projektu MPO ČR „Český
rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s.“; Bunček byl též osloven v podobné
záležitosti, a to od společnosti AMISTA investiční společnost, a.s.
Předsednictvo diskutovalo, jakým způsobem v takových případech bude postupovat
a rozhodlo, že Bízková a Bunček odpoví těmto společnostem a pozvou jejich
zástupce do TA ČR, a to na některé ze zasedání přTA, kde by tyto firmy ve zhruba
15 min. prezentaci představili svou společnost a uvedli, jak si spolupráci s TA ČR
představují a co po TA ČR přesně budou vyžadovat.
Otázka možné spolupráce bude projednána na schůzce s MPO (viz výše).
O: přTA
T: 31. 10. 2012
17. Úkoly ze zasedání KR a VR
Předsednictvo se zabývalo kontrolou plnění úkolů předaných VR a KR pro přTA
a KaTA.
V rámci projednávání těchto úkolů Bízková pověřila KaTA, aby připravila stručnou
zprávu pro 21. zasedání VR o e-learningu (1).
Dále přTA pověřilo KaTA svoláním pracovní skupiny k programu PRIORITY (2)
a přípravou podkladu pro 21. zasedání VR k programu PRIORITY (3).
O1: KaTA
T: 29. 10. 2012
O2: KaTA
T: 8. 11. 2012
O3: KaTA
T: 29. 10. 2012
18. Informační seminář v Brně – realizace projektů v praxi 20. 11. 2012
Pilátová podala stručnou informaci o přihlášených zájemcích na semináře v Brně
a v Praze k realizaci projektů v praxi v rámci programu ALFA a předložila návrh
programu semináře v Brně.
Pilátová požádala přTA, zda by se některý z členů mohl semináře v Brně zúčastnit
– bude rozhodnuto, zda se zúčastní Komárek nebo postačí účast ředitele KaTA.
19. Strategické fórum 2012
Bízková informovala přTA o pozvánce na Strategické fórum 2012, které se
uskuteční ve dnech 6. - 7. 12. 2012 a kterého se nemůže zúčastnit osobě. Jako
zástupce TA ČR byli navrženi Janeček nebo Komárek – o účasti bude rozhodnuto
na některém z dalších zasedání.
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20. Časové rezervy v programu ALFA 3
Předsednictvo se seznámilo s předložením časové rezervy v programu ALFA 3,
nicméně trvá na termínu vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže programu
do 14. 12. 2012.
21. Kopie dopisu na ministra průmyslu a obchodu
Předsednictvo bere na vědomí dopis Svazu průmyslu a dopravy ČR zaslaný na
MPO.
22. Seznam akcí TAFTIE Academy 2013
Předsednictvo se zabývalo předloženým seznamem akcí TAFTIE Academy na rok
2013 a rozhodlo, že si členové přTA prostudují seznam akcí a na 127. zasedání
předloží, kterých akcí se chtějí zúčastnit. Zároveň KaTA předloží, kdo se jaké akce
TAFTIE Academy zúčastní za KaTA.
O1: KaTA
T: 1. 11. 2012
O2: KaTA
T: 29. 10. 2012
23. Schůzka s ředitelem EIT
Dne 25. 10. 2012 se uskutečnila schůzka zástupců TA ČR a ředitele EIT v sídle
TA ČR. Stručná informace o schůzce bude předložena na 127. zasedání přTA
zároveň se zápisem z jednání.
O: KaTA
T: 30. 11. 2012
24. BETA – dopis od MŽP
Předsednictvo se seznámilo s dopisem od MŽP, ve kterém se MŽP vyjadřuje, že
vítá SBIR a úpravy programu BETA a jsou připraveni na tom s TA ČR
spolupracovat. Předsednictvo bere informaci na vědomí.
25. Různé
Předsednictvo diskutovalo změny v programu CK. Knorr uvedl, že KaTA připravila
program dle požadavků. Předsednictvo se k materiálům k programu CK vyjádří do
28. 10. 2012, poté KaTA připomínky zapracuje a předá materiál prof. Juchelkové,
která jej předloží na 21. VR.

Další zasedání:

datum: 1. 11. 2012 ve 14:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 126. zasedání předsednictva TA ČR
Program 126. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 126. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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