ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 153

Datum: 9. 5. 2013

Od–do: 11:45–18:20 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Basedow, Preissler a
Kraus (bod 2), Matolín (body 2, 8–11), Pilátová (bod 3), Slavíková, Petkov a
Krechl (bod Různé), Šulcová M. (bod 4), Kobert (bod 6), Kovář a Stehlíková
(bod 21)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 152. zasedání přTA
Zápis ze 152. zasedání přTA ze dne 2. 5. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Jednání se zástupci ústavu MOEZ Fraunhoferovy společnosti
Předsednictvo jednalo se zástupci FG MOEZ z Lipska.
Janeček prezentoval postavení, činnost, programy a budoucí aktivity TA ČR
a následně proběhla diskuze.
Předsednictvo se se zástupci FG MOEZ dohodlo na užší spolupráci, a to zejména
v oblasti přípravy programů zaměřených na transfer technologií a komercializaci,
coachingu center transferu technologií a na pomoci při ověření modelu inovací v ČR
(založení obdoby Fraunhoferovy společnosti v ČR).
V souvislosti s navázáním užší spolupráce mezi TA ČR a Fraunhoferovými
institucemi bude připraven dopis na ministerstvo odpovědné za vědu v Německu
(1).
O1: KaTA
T: 17. 5. 2013
Se zástupci FG MOEZ bylo dále dohodnuto, že budou nápomocni i v oblasti
zajištění hodnotitelských kapacit pro TA ČR. Matolín ve spolupráci s Chudlarskou
připraví e-mail pro oslovení ústavů Fraunhoferovy společnosti se žádostí o registraci
oponentů pro TA ČR do programu Centra kompetence (2).
O2: KaTA
T: 17. 5. 2013
Matolín ve spolupráci s Krausem připraví zápis z jednání se zástupci FG MOEZ (3),
kde budou upřesněny další body spolupráce.
O3: KaTA
T: 15. 5. 2013
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
Možné
duplicity podpořených
projektů
TA01010185;
TA01011141;
TA01011406; TA02010409; TE01020390
KaTA předložila přTA výsledek posouzení možné duplicity podpořených projektů
TA01010185; TA01011141; TA01011406; TA02010409; TE01020390, které bylo
provedeno na základě rozhodnutí přTA ze 148. zasedání.
Dle výsledků posouzení přTA rozhodlo, že tyto projekty budou ještě předány
k přezkoumání expertovi. KaTA poté předá informaci o výsledku přTA (1).
O1: KaTA
KT: 30. 5. 2013
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TE01020118
KaTA předložila přTA právní vyjádření Koberta k posouzení legálnosti přesunu
finančních prostředků mezi kategoriemi nákladů v rámci projektu TE01020118.
Předsednictvo rozhodlo povolit změnu přesunu finančních prostředků u projektu
TE01020118. V tomto smyslu bude upravena smlouva s realizátory projektu.
Předsednictvo rozhodlo povolit přesuny finančních prostředků z kategorie nákladů
neinvestičních do kategorie nákladů investičních v rámci programu Centra
kompetence.
TE01020168
Příjemce projektu žádá o změnu termínu plnění několika činností, dílčích cílů,
dílčích výstupů a milníků oproti původním termínům uvedeným v návrhu projektu.
Předsednictvo souhlasí se změnou harmonogramu projektu TE01020168.
TE01020028
KaTA předložila přTA k posouzení podezření na neoprávněné čerpání podpory
projektu TE01020028.
Předsednictvo pověřilo právníka KaTA, aby vypracoval stanovisko k takovýmto
případům (2).
O2: KaTA
T: 14. 5. 2013
VÚV TGM, v. v. i.
Projekty TA02020128, TA02020184, TA02020314, TA02020320, TA02020395,
TA02020621, TA02020808, TA02020817.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí ve věci umožnění spolufinancování z veřejných
zdrojů u projektů VÚV TGM, v. v. i. a bude se jím zabývat na 154. zasedání.
TA01010705
KaTA předložila přTA žádost příjemce o změnu typu výsledku N – certifikovaná
metodika na výsledek typu X jiné. Na základě této podané žádosti došlo
z rozhodnutí přTA k pozdržení výplaty podpory na rok 2013.
KaTA doporučuje proplatit podporu pro rok 2013 projektu TA01010705
Předsednictvo pověřilo KaTA přípravou dopisu pro RVVI s žádostí o řešení
problematiky vzniklé v souvislosti s výsledkem typu „N – certifikovaná metodika“,
kdy
příjemce
projektu
deklaruje
certifikaci
výsledku
u
odborného
certifikačního/akreditačního orgánu.
V dopise bude uvedeno, že TA ČR navrhne Radě pro VaVaI, aby se za
certifikovanou metodikou považovala certifikace, provedená nejen osvědčením u
příslušného odborného orgánu státní správy, ale i u příslušného odborného
certifikačního (akreditačního) orgánu (3).
O3: KaTA
T: 15. 5. 2013
KaTA dále připraví dopis pro příjemce projektu TA01010705 (4).
O4: KaTA
T: 15. 5. 2013
4. Stížnosti projednané KR
KaTA předložila přTA k rozhodnutí stížnosti projektů z 3. veřejné soutěže programu
ALFA č. TA03020276, TA03010764 a TA03010599, které projednala KR a ke
kterým zaslala svá stanoviska.
2

U projektů TA03020276 a TA03010764 KR doporučila stížnosti zamítnout a u
stížnosti projektu č. TA03010599 naopak doporučila stížnosti vyhovět a zařadit
projekt zpět do hodnotícího procesu.
Předsednictvo rozhodlo zamítnout stížnosti projektů TA03020276 a TA03010764.
Stížnosti projektu TA03010599 přTA vyhovuje, ale projekt nelze podpořit z důvodu
jeho umístění na místě, které z důvodu omezených finančních prostředků podpořit
nelze.
KaTA dle rozhodnutí přTA vypracuje dopisy pro příjemce a u projektu TA03010599
zpracuje:
• dopis s oznámením o rozhodnutí přTA vyhovět stížnosti;
• další dopis s uvedením, že projekt nelze podpořit z výše uvedených důvodů.
O: KaTA
T: 17. 5. 2013
5. Návrh dalšího postupu v přípravě programu EPSILON
Předsednictvo se seznámilo s konceptem programu EPSILON a dohodlo se, že
resortům podílejícím se na přípravě programu budou rozeslány příslušné materiály
k diskuzi.
Podklady resortům rozešle KaTA s žádostí o reakci do 14 dnů od obdržení
podkladů.
O: KaTA
T: 13. 5. 2013
6. SME-17 Směrnice pro uchazeče a příjemce podpory
KaTA předložila přTA ke schválení Směrnici pro uchazeče a příjemce podpory,
jejímž účelem je stanovit pravidla postupu pro řešení dotazů uchazečů ve veřejné
soutěži a příjemců podpory a upravit postup pro zajištění plnění povinnosti
vyplývající z § 36a odst. 3 písm. g) Zákona.
Tato směrnice upravuje proces od zadání dotazu do elektronické aplikace helpdesk
pro pravidelný reporting stavu řešení tiketů na poradách vedení.
Předsednictvo schválilo Směrnici pro uchazeče a příjemce podpory a očekává od
KaTA průběžnou zprávu o vedení helpdesk a stavu vypořádání dotazů (1).
O1: KaTA
T: 4. 6. 2013
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby vytvořila zpětný e-mail pro dotazy na helpdesk
s tím, že na dotaz bude odpovězeno nejpozději do 10 kalendářních dnů (2).
O2: KaTA
T: 17. 5. 2013
7. Koncepce spolupráce s resorty
Předsednictvo schválilo koncepci spolupráce s resorty a pověřilo KaTA o tomto
rozhodnutí informovat VR.
O: KaTA
T: 20. 5. 2013
8. Spolupráce s Dr. Biegelbauerem
Matolín informoval přTA, že na akci TAFTIE byli osloveni zástupci KaTA
Dr. Peterem Biegelbauerem (AIT Austrian Institute of Technology) s návrhem na
spolupráci. Dr. Biegelbauer zpracovával pro rakouskou agenturu FFG a pro
rakouské ministerstvo pro inovace přehled hodnotících procesů vybraných
agentur/členů TAFTIE a vyjádřil prosbu zahrnout TA ČR do tohoto přehledu
(financovaného rakouským ministerstvem).
9. Setkání s SÚJV Dubna
Předsednictvo se zabývalo účastí zástupce TA ČR na jednání týkající se oblasti
inovací, které pořádá Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna (SÚJV) dne
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25. 11. 2013.
Předsednictvo se dohodlo, že tohoto jednání se zúčastní Bízková. KaTA zajistí vše
potřebné spojené s jednáním v Dubně.
O: KaTA
KT: 17. 9. 2013
10. Pozvání delegace argentinského ministerstva na návštěvu TA ČR
Předsednictvo se zabývalo žádostí delegace Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ministerstvo hospodářského
rozvoje vlády autonomního města Buenos Aires, Argentina) o návštěvu TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo na pozvání delegace a pověřilo KaTA odeslat zvací dopis
jménem předsedkyně TA ČR adresovaný paní Cecilii M. Germaná, která má na
ministerstvu na starosti mezinárodní spolupráci.
O: KaTA
T: 20. 5. 2013
11. Astaninský inovační kongres
Předsednictvo se zabývalo účastí zástupce TA ČR na Inovačním kongresu v Astaně
ve dnech 23. a 24. 5. 2013
Předsednictvo pověřilo Matolína účastí na tomto semináři, v případě že bude možné
vyřídit všechny potřebné doklady k cestě.
V případě neúčasti TA ČR na kongresu bude požádán ZÚ v Astaně o kontaktování
NATD jménem TA ČR a o předání informačních materiálů o TA ČR společně s
představovacím dopisem.
O: KaTA
T: 17. 5. 2013
12. Zápis o usnesení hlasování per rollam ke schválení soutěžní poroty projektu INKA
Předsednictvo schválilo hlasováním per rollam soutěžní porotu projektu INKA. Zápis
o usnesení přTA o hlasování per rollam je přílohou tohoto zápisu.
13. Nominace do RP programu Centra kompetence
KaTA předložila přTA informaci o odstoupení členky RP programu Centra
kompetence.
Předsednictvo vzalo na vědomí odstoupení členky RP CK a pověřilo KaTA,
aby informovala VR o odstoupení s žádostí o projednání posílení RP.
Bízková tuto záležitost přednostně projedná s prof. Zunou, který je zpravodajem VR
v této věci (1). Na základě domluvy s prof. Zunou by měly být osloveny resorty,
které nejsou v RP zastoupeny – MV, MMR, MD, MPSV a také ÚPV, s žádostí
o nominace (2).
O1: přTA
T: 14. 5. 2013
O2: KaTA
T: 17. 5. 2013
14. Informace z 27. zasedání VR
Janeček podal krátkou informaci z 27. zasedání VR, která se uskutečnila dne
3. 5. 2013.
15. Informace z jednání u NM Brauna
Bízková informovala přTA o závěrech z jednání s náměstkem ministra MMR
p. Braunem dne 7. 5. 2013, kde byla diskutována účast TA ČR v projektu
koordinace strategií ČR.
Předsednictvo souhlasí s další účastí TA ČR v projektu koordinace politik a strategií
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ČR, který povede MMR.
16. Informace z jednání řídícího výboru OP VVV
Bízková informovala přTA o závěrech z jednání řídícího výboru OP VVV, které se
uskutečnilo dne 6. 5. 2013.
17. Informace z Mezinárodního semináře k hodnocení VO ze dne 3. 5. 2013
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci od KaTA z Mezinárodního semináře
k hodnocení VO, který se uskutečnil dne 3. 5. 2013.
18. Informace o zařazení projektů TA01010256, TA02011313 a TA02011402 do plánu
kontrol na rok 2013
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o plnění úkolu ze 148. zasedání, kdy dle
rozhodnutí přTA zařadilo Oddělení auditu a kontroly do plánu kontrol na rok 2013
projekty č. TA01010256, TA02011313 a TA02011402
Předsednictvo pověřilo Oddělení auditu a kontroly, aby neprodleně informovala
přTA o zjištěních z kontrol u těchto projektů.
O: KaTA
T: 4. 6. 2013
19. Informace o průběhu 2. veřejné soutěže v programu OMEGA
M. Šulcová podala krátkou informaci o stavu hodnotícího procesu 2. veřejné
soutěže programu OMEGA a o harmonogramu zasedání příslušných orgánů
programu ke zhodnocení projektových žádostí.
Předsednictvo navrhuje KaTA zvážit prodloužení termínů pro zasedání odborných
poradních orgánů a posunutí vyhlášení výsledků veřejné soutěže tak, aby byl
dostatečný časový prostor pro diskusi poradních orgánů a výběr projektů.
20. Informace k plánovanému jednání PS s ÚPV dne 13. 5.
Předsednictvo diskutovalo o tématech na jednání pracovní skupiny ÚPV – TA ČR,
která se uskuteční dne 13. 5. 2013.
21. Informace o rozhodnutí k přípravě projektu OP LZZ "Nastavení systému dalšího
rozvoje TA ČR"
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila projekty do OP LZZ.
O: KaTA
T: 17. 5. 2013
22. Různé
Dopis MŠMT – Metodické poradenské CTT a dopis MPO – zařazení TA ČR do
RKS
Předsednictvo vzalo na vědomí vyjádření MŠMT k žádosti TA ČR o umožnění
využití prostředků z OP VK na opatření, které naplňuje SMK.
Předsednictvo vzalo na vědomí odpověď MPO k žádosti TA ČR o zařazení do
Resortní koordinační skupiny (RKS) MPO.
Dopis ÚV – Návrh znění novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací
Předsednictvo vzalo na vědomí odpověď Úřadu vlády k zařazení návrhu novely
zákona č. 130/2002 Sb. (tzv. euronovela) na jednání 282. zasedání RVVI, které se
konalo dne 26. 4. 2013. Závěrem jednání RVVI je, že euronovela bude předložena
na 283. zasedání RVVI s rozpravou.
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Dopis TUL – Pozvánka k návštěvě Ústavu pro nanomateriály
Předsednictvo vzalo na vědomí pozvánku k návštěvě Ústavu pro nanomateriály
a pověřilo KaTA zajištěním návštěvy TA ČR v tomto Ústavu (1).
O1: KaTA
KT: 31. 5. 2013
Předsednictvo se dohodlo na účasti Komárka, Viléma a Knorra na 30. schůzi
VVVKMT dne 22. 5. 2013, na které bude projednáván Závěrečný účet kapitoly
377 – Technologická agentura České republiky za rok 2012.
Komárek informoval o konferenci Creating Markets from Research Results
v Mnichově, které se zúčastnil ve dnech 6.–7. 5. 2013.
Komárek připraví psanou informaci k využití Patent Cooperation Treaty (2).
O2: přTA
T: 22. 5. 2013
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila zprávu na webové stránky TA ČR
o 2. veřejné soutěži programu CK, že v současnosti je v IS TA ČR založen velký
počet projektových návrhů a s upozorněním na to, že TA ČR má na 2. veřejnou
soutěž programu CK vyčleněny finanční prostředky na zhruba 10 projektů (3).
O3: KaTA
T: 15. 5. 2013
Zároveň KaTA připraví zprávu pro RVVI (na květnové zasedání) s počtem
projektových návrhů založených v IS TA ČR a s uvedením, že vzhledem
k vysokému počtu přihlášených projektů je pravděpodobnost úspěšnosti ve veřejné
soutěži velmi malá (4).
O4: KaTA
T: 27. 5. 2013
Předsednictvo se dohodlo, že do hodnocení duplicit bude zahrnut i program Centra
excelence GA ČR (5).
O5: KaTA
T: dle potřeby
Další zasedání:

datum: 16. 5. 2013 v 9:00 h
místo: Vzdělávacím a informačním centru Floret, Květnové náměstí
391, Průhonice

Přílohy:

Prezenční listina ze 153. zasedání předsednictva TA ČR
Program 153. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 153. zasedání přTA
Zápis o usnesení přTA k hlasování per rollam ze dne 9. 5. 2013

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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