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Zápis z jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR - č. 26 

Termín konání: 5. dubna 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 (omluvena), Ing. Bartoš, Ing. Frélich, 
prof. Fusek, prof. Hajič, prof. Juchelkova, Ing. Mikulík, doc. Pokorný, prof. Ráb, prof. Václavík, 
prof. Zuna, Ing. Samek - tajemník.   

Předsednictvo TA ČR 
Ing. Bízková - předsedkyně TA ČR 

Hosté 
Ing. Štícha - ŘO MPO, Ing. Knorr - ředitel KaTA (část jednání), D. Rottová - KaTA  
 
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. 25 ze dne 1. března 2013 
Zápis byl projednán a VR schválen. 

Informace z RVVI,  Předsednictva TA ČR a Kanceláře TA ČR 

~~~~ na úrovni RVVI pokračovalo jednání o rozpočtu pro oblast VaV, proběhla kontrola 
výzkumných projektů různých resortů, u některých projektů byly problémy v rozsahu         
a kvalitě výsledků vykazovaných v RIV a realizačních výstupů obecně, 

~~~~ Ing. Bízková upozornila na nutnost řešit problém financování bývalých resortních VÚ, 
které se transformovaly na v.v.i., a to při současném výrazném snížení objemu 
institucionálního financování. Přitom se očekává, že tyto VÚ budou také odbornou 
podporou státní správy pro projekty které nemají charakter VaV a současně je jednotlivé 
resorty potřebují. Řešením by mohlo být zřízení výzkumné struktury jako je např. 
společnost Fraunhofer nebo Max Planck Institute v SRN, 

~~~~ pokračuje příprava projektu Ipn METODIKA (MŠMT) a návrhu hodnocení výzkumných 
organizací METODIKA 2013 (RVVI), (info web), 

~~~~ MŠMT by měla být poskytovatelem účelové podpory pro připravovaný projekt 
HODNOCENÍ programů účelové podpory VaV, realizaci bude zastřešovat TAČR ve 
spolupráci s MPO a GAČR. Jako součást přípravy tohoto projektu proběhly i odborné 
konzultace s TEKES (Finnish Funding Agency for Technology and Innovation), 

~~~~ Ing. Bízková informovala VR o aktuálním stavu přípravy meziresortního projektu INKA, 
jehož hlavním cílem bude navržení systému a zpracování metodiky periodického 
ověřování inovačního potenciálu ČR, 

~~~~ návrh rozpočtu TA ČR, s požadovaným navýšením na další období, byl zaslán RVVI. 
Obsahuje mimo jiné také návrh na finanční podporu pokračování programu ALFA           
(4. veřejná soutěž) a návrh na financování nového programu s pracovním názvem 
EPSILON, nahrazujícího končící programy TIP (MPO) a ALFA (TA ČR) tak, jak usnesla 
v prosinci 2012 Vláda ČR,   

~~~~ pokračují práce meziresortního týmu na přípravě novely zákona 130/2002 Sb. (tzv. verze 
EU), do níž významnou měrou přispívá  TA ČR. 
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3. Spolupráce s resorty a agenturami podporujícími rozvoj VaV 
VR projednala předložený materiál „Koncepce spolupráce TA ČR s orgány státní správy             
a dalšími veřejnými organizacemi“ informující o průběhu a stavu jednání s resorty v oblasti 
podpory aplikovaného výzkumu a vývoje.  
Členové VR zpracují náměty a připomínky na úpravu předloženého materiálu a do 15. 4. 2013 
je zašlou zpravodajovi prof. Fuskovi a tajemníkovi VR Ing. Samkovi, kteří zpracují souhrnné 
stanovisko VR. 
 
4. Financování aplikovaného VaV s využitím strukturálních fondů a perspektivní formy 

financování nových programů TA ČR. 
VR projednala otázky zapojení TA ČR do přípravy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)      
a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) i dalších programů TA ČR pro 
období 2014 - 2020. Hlavními partnery TA ČR v uvedené činnosti jsou MPO, MŠMT a MPSV.  
Hlavním cílem je systémový návrh procesů a metodiky, které souvisí s čerpání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů EU pro podporu VaV. Současně budou řešeny vhodné formy 
a nástroje financování podpory VaV z nových OP a dalších programů TA ČR. 
Předpokládá se, že TA ČR bude zprostředkujícím subjektem v oblasti aplikovaného výzkumu 
pro MPO a MŠMT. Jednání o uvedených OP s EK v Bruselu je plánováno na podzim 2013. Celý 
proces přípravy OP v ČR koordinuje MMR. 
   
5. Programy TA ČR 
a)  Informace o programech TA ČR 
VR byla informována o stavu aktuálně navržených programů TA ČR: 

~~~~ proběhlo připomínkové řízení k programu GAMA, bylo zapracováno stanovisko ÚHOS, 
probíhají konzultace s DG Competition EK ve vazbě na možnou notifikaci,  

~~~~ proběhlo připomínkové řízení k programu DELTA, řeší se připomínka MŠMT k možné 
duplicitě s programem KONTAKT 2 , stanovisko TA ČR uvádí, že program DELTA není 
zaměřen na plnění mezinárodních smluv v oblasti VaV, ale na cílenou spolupráci 
s mezinárodními agenturami podporujícími VaVaI. 

b) doplnění orgánů programů TA ČR 

~~~~ program BETA - VR schválila výsledky hlasování VR per rollam o návrhu na nové členy 
Rady programu BETA a vzala na vědomí informaci o jmenování nových členů tohoto 
orgánu Předsednictvem, 

~~~~ program OMEGA - VR schválila výsledky hlasování VR per rollam o návrhu na nové 
členy do Expertní hodnotící komise programu OMEGA a vzala na vědomí informaci          
o jmenování nových členů tohoto orgánu Předsednictvem, dále VR schválila kandidáty do 
Rady programu OMEGA a doporučila tyto návrhy Předsednictvu k projednání, 

~~~~ program CK - VR vzala na vědomí informaci o jmenování nových členů do Expertní 
hodnotící komise programu CK Předsednictvem. 

c) stav přípravy 2. veřejné soutěže programu CK 

~~~~ VR byla informována o vyhlášení a procesní podpoře 2. veřejné soutěže programu CK. 

d) hodnotící proces programu ALFA 

~~~~ VR byla seznámena se stanoviskem Předsednictva k hodnotícímu procesu programu 
ALFA, dále byla informována  o projednání  stížností žadatelů KR na hodnotící proces 
programu ALFA - 3. veřejná soutěž, 

~~~~ VR požaduje podrobnou analýzu žádostí, podaných ve 3. veřejné soutěži programu 
ALFA, u kterých hodnocení zpravodaje bylo v rozporu s hodnocením všech tří oponentů. 
Celkem bude analyzováno 19 žádostí, informaci pro VR na příští jednání připraví          
prof. Zuna - zpravodaj a Ing. Mikulík.                                                    
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e) zapojení členů VR do vnitřních projektů TA ČR       
VR navrhla a schválila zapojení členů VR do vnitřních projektů TA ČR.  
                                                                 
6. Různé 
a) spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) 
Ing. Bízková informovala VR o přípravě memoranda a akčního plánu spolupráce TA ČR s ÚPV. 

b) materiály v eKlep 
Informaci o aktuálních materiálech v systému eKLEP podala VR D.Rottová. 

c) návštěva zástupce NIH 
VR byla informována o návštěvě pana Dr. Kumula  Ranjana  v ČR, jeho první návštěva             
na TA ČR se uskuteční dne 10.4.2012.   

d) Společné zasedání VR, KR a Předsednictva 
Pro společné výjezdní zasedání VR, KR a Předsednictva byl navržen termín 6. a 7. června 
2013, možnost účasti sdělí členové VR do 20.4.2013 a vyhodnotí Ing. Samek - tajemník VR. 
 
 
V závěru jednání prof. Mařík poděkoval všem zúčastněným za účelné a efektivní jednání VR. 
  
 
Příští jednání VR TA ČR  se bude konat v pátek 3. května 2013 v 9.00 hod. 
v sídle TA ČR - Business centrum Hadovka - Evropská 2589/33b, Praha  

Další jednání VR jsou plánována na čtvrtek 6.,pátek 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  12. dubna  2013 

 
 


