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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 134 
 

Datum: 20. 12. 2012 v 10:00 hod. Od - do: 10:00 – 13:00 

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 

Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Knorr, Kořínková 

Omluveni: Rottová 

Jednání řídil: Bízková 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 132. a 133. jednání přTA 

K zápisům ze 132. a 133. zasedání přTA z 6. a 13. 12. 2012 nebyly vzneseny 
připomínky a úkoly vyplývající z těchto zápisů byly splněny nebo jejich plnění 
probíhá.  
 

2. Schválení zápisu o hlasování přTA per rollam: uzavření smlouvy o nájmu a 
podnájmu nebytových prostor a parkovacích míst 
Matějková informovala o parametrech smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor a parkovacích míst se společností EVROPSKÁ 37 s.r.o. (výhodnější než 
současná, návrh smlouvy upraven dle požadavků KaTA, výpovědní lhůta 1 měsíc). 
Předsednictvo jednomyslně schválilo uzavření smlouvy, a to prostřednictvím 
hlasování per rollam, z něhož byl pořízen zápis, který je přílohou tohoto zápisu. 
 

3. Schválení zápisu o hlasování přTA per rollam: Rozhodnutí o úpravě nákladů 
projektu TA03010752 
V rámci hodnocení 3. veřejné soutěže programu ALFA, rozhodlo přTA o úpravě 
nákladů u projektu TA03010752 u účastníka MEDIN Orthopaedics a.s. snížit 
celkové uznané náklady o 25 % ve všech letech řešení. Toto zkrácení však není 
možné, jelikož v projektu je jeden komerční subjekt (MEDIN Orthopaedics a.s.  
– čerpá 53,13 %) a univerzita (ČVUT - čerpá 100 % podpory). 
Po diskusi přTA neschválilo nabízené varianty řešení 1 a 2, ale rozhodlo o snížení 
nákladů na projekt o částku, která je rovna 25 % navržených nákladů firmy MEDIN 
Orthopaedics tak, aby byla dodržena maximální míra podpory 65 % s tím, 
že rozdělení snížení mezi účastníky bude navrženo příjemcem (kolik se sníží u 
MEDIN Orthopaedics a.s. a kolik u ČVUT). Zároveň budou žadatelé o podporu 
upozorněni na neobvykle vysoké náklady na režii u firmy MEDIN Orthopaedics. 
 

4. BETA - rozhodnutí o žádosti o změnu projektu TB01CUZK006 a schválení žádostí 
o změny projektů TB010MMR028, TB01CUZK004 a TB010MZV047 
U projektu TB010CUZK006 přTA rozhodlo schválit změnu (v kopii zaslat odpověď 
také resortu), zároveň naplánovat kontrolu hned na začátek roku 2013 (o plánované 
kontrole příjemce informovat). 
 
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu projektu TB010MMR028. Zároveň 
schvaluje žádost o změnu u projektu TB010MZV047 s platností od data podání 
žádosti o změnu, stejně tak předběžně schvaluje žádost o změnu projektu 
TB01CUZK005 (neprojednán zatím RP) s platností od data podání žádosti.  
 
U projektu TB01CUZK004 schvaluje přTA předběžně žádost o změnu s tím, že toto 
schválení platí k datu podání žádosti o změnu nebo od začátku změny řešitelského 
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týmu (v závislosti na povaze změny řešitelského týmu – KaTA ověří, bude přTA 
informovat).  
 O: KaTA       T: 3. 1. 2013 
 

5. Vyjádření RP BETA (per rollam) k doporučení hodnotící komise VZ TB010MZP061 
a Vyloučení uchazeče z účasti na zadávacím řízení VZ TB010MZP058  
Předsednictvo schvaluje uchazeče IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., 
jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána jako nejvhodnější k veřejné zakázce 
TB010MZP061. 
Předsednictvo dále schvaluje vyloučení uchazeče - EKOLINE, s.r.o., z účasti v 
zadávacím řízení k veřejné zakázce TB010MZP058.  
 

6. Smlouva na vytvoření analýzy VaVaI schválení  
Předsednictvo definitivně schválilo smlouvu na vytvoření analýzy VaVaI.  
 

7. Harmonogram PR aktivit (Slavíková) 
Neprojednáno – přesunuto na další zasedání přTA. 
 

8. OMEGA – analýza navýšení finančních prostředků na 2. veřejnou soutěž programu 
Předsednictvo bere informaci na vědomí a schvaluje navýšení prostředků na druhou 
soutěž programu OMEGA na 70 mil. Kč na první rok řešení s tím, že se jedná o 
navýšení o prostředky, které byly ušetřeny v první soutěži. Toto rozhodnutí bude 
včas zveřejněno se zdůvodněním, že je v souladu s významem  
společensko-vědního výzkumu tak, jak to vyplývá z Národních priorit VaVaI 
schválených vládou. 
 O: KaTA       T: 31. 12. 2012 
 

9. Směrnice stanovující pravidla pro oponentní řízení a Směrnice o hodnocení 
odborným garantem  
Oponentní řízení se bude konat vždy jen v průběhu projektu, v závěru řešení 
projektu bude probíhat proces hodnocení a kontroly projektu. Výsledek oponentního 
řízení může být impulsem k zahájení veřejnosprávní kontroly. 
Směrnice o hodnocení odborným garantem (odborný gestor) – týká se programu 
BETA – stanovuje pravidla pro proces hodnocení, zajišťovaný ze strany resortů u 
běžících zakázek v programu BETA, které jsou v jejich gesci.  
Předsednictvo schvaluje předložené návrhy směrnic. 
 
V této souvislosti Bízková informovala o závěrech jednání se zástupci KR  
(Holl, Šedivý, Václavek) ke směrnicím, které se týkají kompetencí KR. Jednání 
budou pokračovat v novém roce na základě posledních verzí návrhů směrnic, které 
pošle Kobert – poslat nový návrh směrnice o stížnostech Bízkové, Komárkovi, 
Janečkovi (1) a po zapracování jejich připomínek zaslat zástupcům KR (2). Kobert 
dále rozešle konečný návrh směrnice o účasti členů KR na jednání hodnotících 
orgánů Bízkové, Komárkovi, Janečkovi a Hollovi (3). 
 O1: KaTA        T: 20. 12. 2012  
 O2: KaTA       T: 31. 12. 2012 
 O3: KaTA       T: 20. 12. 2012 
 

10. Hodnotící proces 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence  
Předsednictvo se seznámilo se stanoviskem RP Centra kompetence k hodnotícímu 
procesu 2. veřejné soutěže CK.  
Platí výsledky dosavadních jednání předsednictva, VR a KR. Byly upřesněny 
některé nejasnosti:  

• Posudky budou zpracovávat 3 čeští a 2 zahraniční oponenti.  
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• Projektová přihláška bude odevzdávána v anglickém jazyce, rovněž posudky 
(všech) oponentů budou zpracovány v anglickém jazyce (AJ), souhrn 
posudků zpracuje zpravodaj (člen EHK) v češtině, ale poté se souhrn přeloží 
do AJ a zašle pro informaci také zahraničním oponentům. Případné reakce 
zahraničních oponentů na vypořádání budou k dispozici radě programu. 

Bodové hodnocení projektu bude určeno součtem bodového hodnocení pěti 
oponentů. Zpravodaj EHK provede souhrn oponentních posudků (tak jako zpravodaj 
RP v 1. kole 1. veřejné soutěže) a oborovou příslušností projektů a příslušného 
zpravodaje EHK bude zajištěno požadované klastrování. Zpravodaj EHK může 
navrhnout úpravy bodového hodnocení u jednotlivých kritérií s řádným zdůvodněním 
(nejlépe s využitím existujících stanovisek oponentů), přičemž se celkem za projekt 
nemůže odchýlit více než o 10 % nad nebo pod původní součet hodnocení 
oponentů (tj. 10% ze součtu za projekt). EHK může tyto návrhy zpravodaje přijmout 
či odmítnout, případně navrhnout další změny – platí pro ni stejné limitující omezení 
– tj. změny max. v hodnotě plus/minus 10 % od původní základny, stejné omezení 
pak platí pro návrhy RP na změnu hodnocení projektu.  
 
K dalším bodům uvedeným v předložené informaci rozhodlo přTA takto:  
bod 1 – ano, identifikace možných duplicit bude zajištěna KaTA hned na začátku 
hodnocení a poskytnuta oponentům před zpracováním jejich posudků (stejně jako 
posudek ekonomického zdraví uchazeče).  
bod 2 – hlavní záměr klastrování bude naplněn soustředěním projektů z příbuzných 
oborů u jednoho zpravodaje EHK, který bude zpracovávat souhrny odborných 
posudků a může navrhnout úpravy v hodnocení, čímž bude zajištěno určité 
nastavení shodné úrovně.  
bod 7 – bonifikována bude pouze účinná spolupráce podniku a VO (stejně jako 
v první veřejné soutěži CK). 
 
Změna proti dosavadnímu nastavení procesu se navrhuje pouze v tom, že nebude 
konáno konsenzuální jednání (namísto toho bude zpracován zpravodajem souhrn 
posudků – viz výše). Tato změna se zdůvodněním se předloží k vyjádření VR. 
 O: KaTA        T: 4. 1. 2013   
 

11. Program DELTA – zaslání RVVI  
Předsednictvo schválilo konečnou verzi návrhu programu a pověřilo KaTA zaslat 
návrh programu RVVI. 
 O: KaTA       T: 31. 12. 2012  
 

12. Informace o proplácení odměn expertům a členům RP v programu BETA  
Předsednictvo potvrzuje předložený návrh změn týkající se odměn u programu 
BETA a ukládá KaTA připravit přehled nároků na institucionální prostředky u všech 
poradních a hodnotících orgánů TA ČR pro rok 2013 
 O: KaTA       T: 31. 1. 2013 
 

13. Postup pro nájem nových prostor  
Předsednictvo ukládá připravit veřejnou obchodní soutěž (zadávací dokumentaci) 
a předložit přTA. 
 O: KaTA       T: 10. 1. 2013 
 

14. Informace o programech TA ČR  
Předsednictvo bere informaci na vědomí. 
 

15. Informace o stavu kontrol 
Předsednictvo bere informaci na vědomí. 
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16. Informace o rozpočtu  
Nespotřebované výdaje – Vilém informoval o čerpání institucionálních i účelových 
prostředků. 
 

17. Informace o IS TA ČR  
Předsednictvo bere na vědomí ústní informaci od Knorra. 
 

18. Informace ze služební cesty – TAFTIE Board Meeting  
Bízková informovala o jednání; do podkladů bude doplněna zpráva ze služební 
cesty. Ze zajímavých bodů byla např. diskutována podpora obdobná SBIR, 
zaměřená na malé a střední podniky (viz podklad 3.5.1). Inspirativní bylo setkání se 
zástupci rakouské agentury FFG, prezentace VINNOVA a britského Technology 
Strategy Board (TSB). Bylo by zajímavé pozvat k obdobné prezentaci zástupce TSB 
do Prahy. Pro zprostředkování kontaktu do Británie bude požádán p. Fojt z britského 
velvyslanectví – zajistí Kebo. 
 O: přTA       T: 15. 1. 2013 
 

19. Informace o stavu spolupráce s Cambridge University 
Byl představen předpokládaný další postup – bude zapracován do harmonogramu 
PR aktivit. Stehlíková určena kontaktní osobou pro tuto problematiku. 
 O: KaTA    T: dle konkretizace plánu PR aktivit 
 
V této souvislosti bylo předsednictvo informováno o možnosti uskutečnit 29. 1. 2013 
v TA ČR seminář s centry transferu při VŠ ke zkušenostem a problémům 
komercializace – očekávají se podněty k aktualizaci zákona 130/2002 Sb. Seminář 
zorganizuje KaTA 
 O: KaTA       T: 10. 1. 2013 
 

20. Harmonogram všech aktivit spojených s 2. veřejnou soutěží programů CK a 
OMEGA 
Předsednictvo bere na vědomí harmonogram průběhu 2. veřejné soutěže programu 
OMEGA a Centra kompetence. Obě soutěže budou ukončeny včas tak, aby 
financování vybraných projektů bylo možné od začátku roku 2014. 
K programu CK doporučuje přTA prodloužit dobu určenou pro hodnocení oponenty 
a EHK, která teď vychází na letní měsíce (prázdniny). Také počítat více než jedno 
jednání přTA. 
 

21. Informace z výroční konference VaVpI, 12. prosince 2012 v Praze  
Informovala Stehlíková - pro TA ČR budou zajímavé výzvy na pre-seed aktivity, 
zároveň byly zmíněny aktivity související s přípravou příštího období fondů EU. 
Komárek doplnil informace o prezentacích NM Brauna ve vztahu k veřejné podpoře 
(bude nutno uspořádat seminář) a Dr. Kopicové (zmínila TA ČR jako možnou 
implementační agenturu OP), ze strany MŠMT byl zmíněn program TA ČR GAMA  s 
tím, že se nepřekrývá s  pre-seed programem  ministerstva. 
 

22. Informace z konference Podpora mezinárodní technologické a výzkumné 
spolupráce se zeměmi mimo EU (Europe Entreprise Network a International 
Chamber of Commerce ČR) 
přTA bere informaci na vědomí.  
 

23. OMEGA – informace o stavu oponentů v databázi TA ČR 
Předsednictvo konstatovalo, že oponentů pro program OMEGA je dostatek, většinou 
se však jedná zároveň o oponenty pro program ALFA. TA ČR proto vyzve výzkumná 
a další pracoviště, aby se hlásili specificky pro OMEGU jako oponenti pracovníci, 
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jejichž kvalifikace odpovídá hlavním oborům programu. KaTA připraví dopisy pro 
oslovení.  
 O: KaTA       T: 31. 12. 2012 
 

24. Informace o návrhu novely zák. č.130/2002 Sb. – zřízení Agentury pro zdravotnický 
výzkum  
Předsednictvo rozhodlo, že budou uplatněny připomínky zpracované již k verzi 
materiálu projednávaného na RVVI, zároveň KaTA zpracuje odhad dopadu na státní 
rozpočet a upozorní, že není pravdivé tvrzení o neutrálním dopadu na státní 
rozpočet (1). Předsednictvo zašle Kobertovi případné další připomínky (2). 
Připomínky budou KaTA zpracovány před stanoveným termínem pro MPŘ (3). 
 O1: KaTA       T: 3. 1. 2013 
 O: přTA       T: 3. 1. 2013 
 O: KaTA       T: 8. 1. 2013 
 

25. Informace z 22. zasedání VR  
Bízková informovala o průběhu jednání. Pro VR KaTA připraví dvě informace: 

• informaci o operačních programech – na základě materiálu schváleného 
vládou + předpokládaná role TA ČR v novém programovacím období 

• na základě studie TC AV ČR - informaci o Horizon 2020  
 O: KaTA       T: 2. 1. 2013 
 

26. Informace o postupu ve věci certifikovaných metodik (domluvit se s prof. Málkem) - 
předběžné stanovisko Úřadu vlády  
Bunček informoval o jednání KHV. 
 

27. Informace o účasti na Strategickém fóru (Janeček) – ústní informace 
Janeček informoval o účastnících a příspěvcích, z nichž pro TA ČR nevyplynuly 
žádné konkrétní závěry/podněty. 
 

28. Informace z jednání koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity 
Komárek informoval o průběhu jednání Koordinační rady. 
 

29. Různé 
Členové předsednictva informovali o dalších jednáních v posledním období a jejich 
výsledku, resp. z nich vzešlých úkolech.  

 

Další zasedání: datum: 3. 1. 2013 ve 14:00 hod. 

místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00 

Přílohy: Prezenční listina ze 134. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 134. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 134. zasedání přTA 
Zápis o usnesení přTA per rollam  

Zapsal: Kořínková 

Kontroloval: Bízková 
 


