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Zápis z jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR - č. 25 

Termín konání: 1. března 2013 v 9.00 hod. 
Místo konání:    Sídlo TA ČR - Business centrum Hadovka - Evropská 2589/33b, Praha 6  

Účast na jednání:  

VR TA ČR  
prof. Mařík - předseda, prof. Syková - místopředsedkyně, Ing. Bartoš, Ing. Frélich (omluven), 
prof. Fusek, prof. Hajič, prof. Juchelkova, Ing. Mikulík, doc. Pokorný, prof. Ráb, prof. Václavík, 
prof. Zuna, Ing. Samek - tajemník.   
Předsednictvo TA ČR 
Ing. Janeček - místopředseda TA ČR, Ing. Komárek 

Hosté 
Mgr. Kulík MPO, Ing. Knorr - ředitel KaTA, D. Rottová,  
 
1. Zahájení  
Jednání zahájil prof. Mařík, uvítal členy VR i hosty a seznámil přítomné s návrhem programu 
jednání, který byl VR schválen. 
  
2. Kontrola Zápisu č. 24 ze dne 1. února 2013 
Zápis byl projednán a VR schválen. 

Informace z RVVI 

~~~~ byl projednán a k dalšímu projednávání postoupen návrh rozpočtu předložený TA ČR, 
dále byl podpořen vznik nového programu podpory VaV, který bude nahrazovat 
programy TIP - MPO a ALFA - TA ČR, 

~~~~ program GAMA (EFKOM) byl schválen RVVI a postoupen do mezirezortního 
připomínkového řízení, 

~~~~ návazně na  „Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR 2009-2015“, schválenou 
usnesením Vlády ČR dne 8. 6. 2009, budou pro zajištění potřeb udržitelného rozvoje 
ČR přehodnoceny priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, informace lze nalézt 
na http://www.priority2030.cz/, 

 
Informace Předsednictva a KaTA  

~~~~ setkání vedení TA ČR se zástupci CK působících na ČVUT bylo oběma stranami 
hodnoceno velmi pozitivně, ze strany TA ČR byla presentována strategie podpory 
rozvoje aplikovaného výzkumu, hlavní řešitelé CK na ČVUT seznámili účastníky s cíli    
a přínosy CK, positivně byla hodnocena podpora horizontální komunikace i spolupráce 
mezi CK a vazba CK na mezinárodní projekty, pro TAČR je důležitá možnost 
informační zpětné vazby od řešitelů z CK.  

~~~~ dne 28. 2. 2013 proběhlo jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež                 
a tělovýchovu PS Parlamentu ČR, cíle a aktivity TA ČR presentovala předsedkyně     
Ing. Bízková, proběhla užitečná vzájemná výměna informací, oběma stranami byla 
konstatována účelnost podpory aplikovaného VaV ze SR formou národních dotací         
a synergie využití národních programů spolu s projekty EU v celém procesním řetězci 
od základního přes aplikovaný výzkum, až po využití v praxi, pro ilustraci byly 
presentovány dva úspěšné projekty Nanosondy a Autopilot z programů TA ČR.  

~~~~ informace o postupu prací a schvalovacím procesu novely zákona 130/2002 Sb.                     
se zaměřením na finální verzi návrhu TA ČR podal Ing. Komárek, novela zákona 
130/2002 Sb. předložená poslanci PS Parlamentu ČR byla schválena, probíhá 
připomínkové řízení novely zaměřené na vznik Agentury pro zdravotnický výzkum ČR 
(AZV ČR) a pod vedením TA ČR pokračuje meziresortní tým v přípravě „Evropské 
novely“ zahrnující vazby na programy VaVaI podporované ze SF EU. 
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3. Rozpočet a financování programů TA ČR na rok 2014 
Informaci o aktuálním stavu přípravy i zajištění financování programů TA ČR v období 2014 až 
2016, a to se zaměřením na připravované veřejné soutěže programů ALFA a CK, podali 
zpravodaj prof. Fusek a Ing. Knorr. Byl presentován roční i celkový rozpočet TA ČR na 
jednotlivé programy a byly diskutovány možnosti dalšího zvyšování účinnosti a efektivnosti 
využití veřejné finanční podpory aplikovaného VaV. 
  
4. Stav přípravy programu PRIORITY  
VR byla informována o stavu přípravy programu PRIORITY. Bylo konstatováno, že intenzivně 
probíhají práce za účasti TA ČR, MPO a MŠMT na dvou OP se zaměřením na podporu 
VaVaI. Jedná se o OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) a OP podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OPPIK). Do řídících orgánů obou OP je jmenována Ing. Bízková a do 
pracovních orgánů Ing. Bunček a Ing. Perglová. Z důležitých problémů, které budou řešeny je 
možno uvést rozvoj infrastruktury pro výzkum v Praze, stanovení absorpční kapacity výzkumu 
v ČR, podporu horizontální mobility pracovníků VaV a další. VR považuje uvedenou oblast za 
velmi důležitou a bude se jí průběžně věnovat - zpravodajem je doc. Pokorný. 
 
5. Příprava nového programu aplikovaného výzkumu pro MSP 
Ing. Komárek informoval o stavu přípravy programu nahrazujícího programy TIP (MPO)           
a ALFA (TA ČR). V souladu s Usnesením Vlády ČR č. 936 ze dne 20.12. 2012 je příprava 
tohoto programu pro TA ČR vysokou prioritou, program bude připravován pod gescí RVVI      
a ve spolupráci TAČR, MPO, MŠMT a MF. Nadále bude realizována podpora VaV 
z národních veřejných finančních zdrojů. VR se bude uvedeným tématem průběžně zabývat, 
zpravodaji VR  jsou Ing. Bartoš a Ing. Mikulík. 
 
6. Stav přípravy projektu hodnocení aplikovaného výzkumu 
VR byla informována o stavu přípravy projektu TA ČR zaměřeného na hodnocení 
aplikovaného VaV (HODNOCENÍ AVaV), zatím nebyla vypsána výzva, KaTA na přípravě 
projektu pracuje, v rámci projektu budou zmapovány a identifikovány jednotlivé okruhy 
problémů, budou hledány optimalizované nástroje hodnocení v průběhu celého procesu od 
zadání VaV až po využití jeho výsledků v praxi a hodnocení dopadů pro ekonomiku ČR. 
Budou využity poznatky ze spolupráce s partnerskými zahraničními agenturami, zpravodajem 
je prof. Juchelková. 
 
7. Spolupráce s resorty a vnitřní projekty TA ČR 
VR byla podána informace z jednání pracovních skupin TA ČR - MPO a TA ČR - CzechInvest 
(CZI), jednání meziresortní skupiny s MPO se za VR účastní zpravodaj prof. Fusek, v rámci 
spolupráce s CZI, bude vypracována dohoda o možnosti využívat vzájemné informace              
o programech a projektech.  
VR byla informována o přípravě vnitřních projektů TA ČR zaměřených na systémovou             
a procesní podporu činností TA ČR, členům VR bylo nabídnuto zapojit se do přípravy těchto 
projektů, členové VR se mohou do týdne přihlásit ke spolupráci na vnitřních projektech, a to 
na základě přehledu, který rozešle tajemník VR. 
 
8. Příprava programu CK 
Vláda ČR projednala a schválila návrh změn programu CK předložený TA ČR, byly 
odsouhlaseny zpřesněné cíle s promítnutím národních priorit a regionálního hlediska.  
Informaci o nominacích členů EHK programu CK presentoval VR zpravodaj prof. Zuna, ze 127 
návrhů byly VR odsouhlaseny vždy 3 návrhy na členy pro každou odbornou oblast včetně 
nově navržené oblasti - pozemní doprava. Při výběru byla zohledněna kriteria institucionální, 
regionální a účast aplikační sféry, VR návrh projednala a schválila.  
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Informaci o stavu přípravy zadávací dokumentace a přípravy 2. veřejné soutěže programu CK 
presentoval VR zpravodaj prof. Hajič, konstatoval positivní vývoj v uvedené oblasti, pro 
zjednodušení procesů nebude užit nástroj konsensuální hodnocení za osobní účasti domácích 
i zahraničních oponentů. VR uvedenou informaci vzala na vědomí.  
                                                                                      
9. Různé 
a) Informace k programům TA ČR 
Informace o schválení návrhů VR a obsazení orgánů programů TA ČR podala D. Rottová. 
Budou doplněny orgány programů ALFA - RPP1. V návaznosti na již schválený návrh VR na 
doplnění orgánů programu CK nejsou požadovány další návrhy na členy orgánů. 
V programu BETA byl VR projednán návrh na jmenování Ing. Knorra do orgánů programu za 
Ing. Roseckou, která je na mateřské dovolené. VR doporučuje předsednictvu jmenovat         
Ing. Knorra. 
Hodnocení činnosti zpravodajů ve 3. veřejné soutěži programu ALFA bude projednáno na 
příštím zasedání VR. 
Informaci o odstoupení člena RP programu OMEGA sdělil Ing. Knorr, VR byla požádána aby 
na příštím jednání předložila 1 návrh na člena do RP a 6 - 7 návrhů na členy do EHK. KaTA 
se stejným cílem osloví instituce i profesní svazy a sdružení. Cílem je aby orgány programu 
OMEGA svou odbornou strukturou co nejlépe odpovídaly Národním prioritám orientovaného 
výzkumu, zpravodajem je prof. Hajič.  

b) Informace o stížnostech na hodnotící proces programu ALFA 
KaTA aktuálně eviduje 40. stížností a z nich již 39 bylo projednáno KR, o výsledcích bude VR 
informována. Ing. Knorr informoval, že na příští VR bude diskutováno stanovisko TA ČR 
k hodnotícímu procesu programu ALFA, a to zejména za situace, kdy hodnocení zpravodaje 
bylo v rozporu s hodnocením tří oponentů. 

c) Materiály v eKlep 
Informace o aktuálních materiálech v systému eKLEP byla VR rozeslána. 
 
V závěru jednání prof. Mařík poděkoval všem zúčastněným za účelné a efektivní jednání VR. 
  
 
Příští jednání VR TA ČR  se bude konat v pátek 5. dubna 2013 v 9.00 hod. 
v sídle TA ČR - Business centrum Hadovka - Evropská 2589/33b, Praha  

Další jednání jsou plánována na pátky 3. května, 7. června a úterý 2. července 2013. 

 
 
Zapsal:  
Ing. Jiří Samek, CSc. - tajemník VR 
 
Ověřil: 
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c. - člen VR 
 
Schválil:  
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. - předseda VR TA ČR 
 
V Praze  5. března  2013 

 
 
 


