ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 128

Datum: 8. 11. 2012 v 9:00 hod.

Od - do: 9:00 – 9:30 a
13:45 – 16:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Knorr, Rottová, Novotná (bod 8)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 127. jednání přTA
K zápisu ze 127. zasedání přTA ze dne 1. 11. 2012 nebyly vzneseny připomínky
a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. ALFA – odvolání a nominace do RP
Předsednictvo na základě návrhu VR odvolává Ing. Vilibalda Knoba z RP ALFA a
jmenuje Mgr. Jaroslava Kepku. KaTA připraví příslušné materiály k podpisu.
3. CK – doplnění členů EHK RP a oslovení institucí
Kancelář předložila přTA seznam vhodných institucí, které mohou být osloveny za
účelem nominace členů EHK CK. KaTA dále předkládá návrh dopisu pro tyto
instituce. Počet členů EHK by měl být dle dohody všech tří orgánů TA ČR (VR, KR a
přTA) na společném zasedání v Jihlavě navýšen o 6 expertů v oblastech
navržených VR.
Předsednictvo schvaluje znění seznamu institucí k oslovení a přiloženého dopisu.
Instituce budou osloveny v termínu do 14. 11. 2012.
O: KaTA
T: 14. 11. 2012
4. ALFA – účast zástupce KaTA na oponentním řízení místo oponenta
Kancelář informovala přTA o výjimečné situaci kdy při oponentním řízení k projektu
TA01011751 byl z důvodu neplánované absence oponenta tento nahrazen
zástupcem KaTA. Kancelář požádala přTA o schválení splnění podmínek
oponentního řízení dle vnitřního předpisu Hodnocení plnění projektů – Oponentní
řízení, přestože se ho nezúčastnil oponent, ale byl zastoupen zaměstnancem KaTA.
Předsednictvo rozhodlo, že oponentní řízení k projektu TA01011751 proběhlo
v souladu s vnitřním předpisem Hodnocení plnění projektů – Oponentní řízení,
protože byl dodržen požadovaný počet členů a ukládá KaTA zapracovat do vnitřního
předpisu k oponentním řízením, že příslušný pracovník KaTA může zastoupit
oponenta v podobných případech.
O: KaTA
T: 30. 11. 2012
5. Návrh na změnu novely zákona o daních z příjmu - 2 verze
Právník KaTA připravil dle požadavku ze 121. zasedání přTA 2 verze návrhů ke
změně zákona č. 458/2012 Sb. (novela zákona o daních z příjmů – ZDP).
6. Zadání AK – revolving II
Předsednictvu byl předložen harmonogram prací upravený AK Holec, Zuska
& partneři dle požadavků ze 127. přTA. AK upřednostnila analýzu legislativních
překážek, a to do konce února 2013, aby bylo možné provést případné legislativní
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změny.
Předsednictvo schvaluje upravený harmonogram zadání pro analýzy revolvingu pro
AK s tím, že očekáváme dodání právní analýzy ve stanoveném termínu a upřesnění
další etapy, včetně potvrzení její realizace, se uskuteční po ukončení etapy první,
tj. do konce ledna 2013.
Předsednictvo pověřilo Koberta, aby kontaktoval AK v této věci a požádal o
předložení harmonogramu v definitivním znění.
O: KaTA
T: 16. 11. 2012
7. Aktualizace plánu kontrol 2012
Předsednictvo schvaluje konsolidovaný plán kontrol pro rok 2012.
8. CK – návrh programu ke schválení do RVVI
Předsednictvo se zabývalo návrhem úprav programu CK a souvisejících úprav
a doporučení vzešlých z 21. zasedání VR.
Úpravy zpracuje Novotná a materiál bude poté zaslán na RVVI.
O: KaTA
T: 9. 11. 2012
9. Závěry ze zasedání 21. VR a 18. KR
Předsednictvo vzalo na vědomí závěry vyplývající z 21. zasedání VR a 18. zasedání
KR, která se uskutečnila dne 2. 11. 2012 a žádá KaTA o splnění vyplývajících úkolů
z těchto zasedání.
O: KaTA
T: 23. 11. 2012
10. ALFA - výsledky žádostí o změnu CUN; projekt TA02021032
Předsednictvo bere na vědomí vyjádření uchazeče projektu TA02021032 - příjemce
souhlasí s podmínkou předsednictva a vloží do projektu své neveřejné prostředky,
aby zůstala zachována míra podpory uvedená ve smlouvě.
11. BETA - příručka ke změnovému řízení
Kancelář předložila přTA návrh příručky ke změnovým řízením pro program BETA,
která slouží pro informování příjemce realizovaných projektů BETA o postupu při
předkládání žádostí o změnu či při oznamování změn. Příručka byla vytvořena
z důvodů odlišností ve změnových řízeních v rámci programu BETA (veřejné
zakázky) oproti ostatním veřejným soutěžím TA ČR.
Předsednictvo schvaluje Příručku pro příjemce – změnové řízení u realizovaných
projektů BETA č. j. TACR/9322/2012 v předloženém znění.
Příručka bude okamžitě po schválení a podpisu zveřejněna spolu se všemi
přílohami na webových stránkách TA ČR.
O: KaTA
KT: 13. 11. 2012
12. Pozvánky na konference
Předsednictvo se zabývalo pozvánkami na několik konferencí a rozhodlo o účasti
zástupců TA ČR na některých z nich.
13. Koordinační skupina MŠMT k zahraniční spolupráci
Janeček uvedl, že je zapojen do koordinační skupiny MŠMT k zahraniční spolupráci,
i když ne jako zástupce TA ČR.
14. MZe – dopis ministra Bendla k programu ALFA - podmínky kofinancování
Předsednictvo bere na vědomí dopis ministra zemědělství k programu ALFA,
podprogram 2, o podmínkách kofinancování.
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15. VVVKMT – projednávání rozpočtu TA ČR; změna termínu
Předsednictvo bylo seznámeno se změnou termínu konání 25. schůze Výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, na níž měl být projednán rozpočet
TA ČR. Schůze se uskuteční dne 29. 11. 2012.
Vzhledem k posunu termínu se za TA ČR projednávání rozpočtu zúčastní Kebo
a Komárek; za KaTA Vilém a Knorr. Zástupcům z řad KR, kteří se měli schůze
zúčastnit společně s dalšími zástupci TA ČR, se informace o změně termínu zašle
neprodleně.
Z důvodu konání schůze a účasti dvou členů přTA a nepřítomnosti dalších členů
přTA, se dne 29. 11. 2012 neuskuteční zasedání přTA.
O: KaTA
T: 9. 11. 2012
16. Informace z jednání s TC AV ČR ke spolupráci při výběru oponentů
Janeček informoval přTA o jednání se zástupci TC AV ČR ke spolupráci při výběru
oponentů a uvedl, že v současné době spolupráce s TC v této oblasti není aktuální.
Předsednictvo pověřilo Kováře, aby se dále zabýval systémem výběru oponentů pro
TA ČR.
O: KaTA
T: průběžně
17. Informace o jednání prac. skupiny k 3S na MŠMT a zástupců TA ČR v Bruselu
Bízková podala krátkou informaci o jednání Koordinační rady pro 3S strategii na
MŠMT, jejíž je členkou. Jednání se uskutečnilo dne 1. 11. v prostorách MŠMT.
Informace z jednání zástupců TA ČR v Bruselu podá Bunček na mimořádném
zasedání přTA dne 20. 11. 2012.
18. Odpověď KR na dopis o opětovné projednání stížnosti projektu TA03011469
Předsednictvo projednalo odpověď KR na dopis od přTA týkající se žádosti
o opětovné projednání stížnosti projektu TA03011469 v rámci 3. veřejné soutěže
programu ALFA – vyřazení projektu z formálních důvodů.
19. Jednání Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity
Komárek krátce informoval o jednání Koordinační rady ministra dopravy pro
kosmické aktivity. Uvedl některá témata, která byla na jednání diskutována:
• realizace Národní kosmické agentury (NKA) – nebylo prozatím předloženo,
ale do konce roku 2013 by měl být v souladu s plánem připraven zákon o
vzniku NKA.
• v lednu 2013 by měla být vyhlášena 3. veřejná soutěž programu Czech
Industry Incentive Scheme.
Komárek v této souvislosti nabídl, že by TA ČR o vyhlášení soutěže CIIS mohla
informovat uchazeče o podporu z programů TA ČR. K vyhlášení soutěže CIIS
obdrží Komárek od MD více informací.
20. Různé
Bízková informovala o schůzce s p. Rozsypalem, který se stal velvyslancem ČR při
OECD. Na této schůzce byly diskutovány možnosti spolupráce.
Dále Bízková uvedla, že se bude pokračovat v jednání o spolupráci s MPSV.
Bízková informovala také o tom, že TA ČR byla oslovena MŽP, které chce
uspořádat seminář k eko-inovacím a požádalo TA ČR, aby se na semináři podílela.
Předsednictvo s tímto souhlasí a KaTA započne komunikaci s MŽP a realizaci
společného semináře.
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T: dle potřeby

O: KaTA

V příštím týdnu – od 14. – 16. 11. se Bízková zúčastní konference SME Assembly
na Kypru.
Dne 16. 11. od 9:00 hod. se uskuteční slavnostní konference k ukončení projektu
realizovanému v rámci Integrovaného operačního programu – Zpřístupnění a nové
využití NKP VÍTKOVICE – účast KEBO.
NCBiR
V sídle TA ČR se dne 8. 11. 2012 konalo jednání se zástupci polského NCBiR. Na
začátku jednání byla promítnuta krátká prezentace o TA ČR (Bízková) a prezentace
Jak se snaží ČR podpořit financování VaV ze soukromých zdrojů (Janeček).
Dále bylo diskutováno a následně slavnostně podepsáno Memorandum
of Understanding. Projednávána byla i oblast EU fondů.
Projednávání programů
Předsednictvo bylo seznámeno se stavem programů, u kterých došlo ke změně,
a jsou navrženy na předložení do vlády ke schválení.
Dne 22. 11. 2012 se uskuteční zasedání přTA již od 11:00 hod.

Další zasedání:

datum: 15. 11. 2012 ve 14:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 128. zasedání předsednictva TA ČR
Program 128. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 128. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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