ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 135

Datum: 3. 1. 2013 ve 14:00 hod.

Od – do: 14:00 – 18:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Slavíková (bod 2),
Matolín (bod 3, 4, a 7), Kořínková (bod 8), Perglová (bod 9)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 134. zasedání přTA
K zápisu ze 134. zasedání přTA ze dne 20. 12. 2012 byly zapracovány připomínky
a zápis byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění
probíhá.
2. Harmonogram PR aktivit
Předsednictvo projednalo harmonogram PR aktivit předložený P. Slavíkovou.
Předsednictvo pověřilo Slavíkovou zpracovat přehled, ve kterém budou uvedeny
všechny PR aktivity, které jsou naplánovány na rok 2013 (např. očekávané semináře;
setkání RP a RPP programu ALFA k vyhodnocení průběhu 3. veřejné soutěže;
konference, Cena TA ČR, zahraniční aktivity atd.) a ještě navíc do přehledu uvést
aktivity, které by TA ČR chtěla v letošním roce udělat, ale nejsou prozatím
v předloženém plánu (1). V rámci těchto aktivit bude KaTA odpovídat za včasné
informování veřejnosti o těchto aktivitách (2).
O1: KaTA
T: 11. 1. 2013
O2: KaTA
T: průběžně
Předsednictvo pověřilo Slavíkovou přípravou osnovy Zprávy o činnosti TA ČR za rok
2013 (3) – Slavíková bude zodpovídat za přípravu Zprávy o činnosti TA ČR za rok
2013.
O3: KaTA
T: 31. 1. 2013
3. Spolupráce s Argentinou a Brazílií
Matolín informoval přTA o možnosti pozvat k návštěvě TA ČR paní Águedu Suarez
Porto de Menvielle, ředitelku argentinského MINCyT pro zahraniční vztahy,
a o plánované návštěvě prorektora Saopaulské univerzity pro mezinárodní vztahy,
pana Adnei Melges de Andrade na ČVUT, kterého by TA ČR mohla pozvat
k návštěvě TA ČR.
Předsednictvo diskutovalo tyto záležitosti a dohodlo se na uskutečnění obou návštěv
– organizaci zařídí Matolín (1).
O1: KaTA
KT: 11. 1. 2013
4. Návštěva doc. Keba v Asii a podpis MoU s Vietnamem
Matolín informoval přTA o přípravě návštěvy doc. Kebo do Vietnamu, Thajska
a Barmy společně s delegací ministra MPO Kuby, která se uskuteční ve dnech
19. 1. – 26. 1. 2013.
Kebo informoval, že dne 8. 1. 2013 se zúčastní schůzky na MPO k této cestě a na
136. zasedání přTA podá informaci o dohodnutých detailech zahraniční cesty.
Předsednictvo souhlasí s předloženým postupem.
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5. Zápis o usnesení přTA schváleném per rollam: Udělení záštity konferenci o podpoře
VaV pro podnikatele
Předsednictvo schválilo usnesení per rollam o Udělení záštity konferenci „PODPORA
VaV A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE“. Zápis o usnesení je přílohou tohoto zápisu.
6. Kontrola úkolů z výroční zprávy KR
Předsednictvo se zabývalo kontrolou plnění úkolů z výroční zprávy KR za rok 2011.
V rámci úkolu: „TA ČR definuje koncepci systematické a aktivní spolupráce TA ČR
s institucemi státní správy a veřejného výzkumu s cílem jeho zapojení do efektivní
podpory VaV a předkládání konstruktivních návrhů v zájmu VaV“ – připraví Bízková
informaci o koncepci dlouhodobé spolupráce na 136. zasedání přTA (1).
K úkolu o včasném informování KR o jednání jednotlivých hodnotících orgánů TA ČR
bude KaTA vypracována informace s termíny k programům OMEGA a CK, včetně
doplňujících akcí k těmto programům na letošní rok (2).
Na závěr bylo konstatováno, že vyjma dvou výše uvedených úkolů jsou všechny
úkoly z výroční zprávy KR za rok 2011 splněny.
O1: přTA
T: 9. 1. 2013
O2: KaTA
T: 9. 1. 2013
7. Koncepce zahraniční spolupráce
Předsednictvo doporučuje VR, aby návrh koncepce projednala a aby ho přijala; poté
bude koncepce zahraniční spolupráce schválena přTA.
Po projednání koncepce na VR by měl být KaTA vypracován akční plán pro rok 2013.
O: KaTA
KT: 23. 1. 2013
8. Prorůstová opatření
Předsednictvo se zabývalo „prorůstovými opatřeními“ (viz usnesení vlády 936 z
20. 12. 2012) v návaznosti na úkoly z návrhů opatření vlády pro zlepšení podmínek
rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti.
Předsednictvo diskutovalo zejména opatření č. 12., kde je TA ČR spolugestorem;
vyplývá z něj úkol připravit nový program aplikovaného výzkumu.
Předsednictvo v souvislosti s výše projednávaným uložilo Kořínkové připravit pro VR
informaci k „prorůstovým opatřením“; dále materiály z eKLEP a informaci k programu
CK – změny v hodnotícím procesu.
O: KaTA
T: 4. 1. 2013
9. Inovační strategie pro Prahu
Perglová předložila přTA materiály, související s Regionální inovační strategií Prahy,
která je úzce spjata s budoucím operačním programem, který bude mít magistrát
hlavního města Prahy ve své gesci a v rámci kterého budou financovány i aktivity
týkající se výzkumu, vývoje a inovací. OP „Praha – pól růstu ČR“ bude kombinovat
investice z ESF a ERDF.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
10. Analýza 1.VS OMEGA - soulad s prioritami
Předsednictvu byla předložena analýza 1. veřejné soutěže programu OMEGA.
Bízková uvedla, že v programu bude více přímých hodnotitelů a na 2. veřejnou
soutěž je přiděleno více finančních prostředků.
Předsednictvo pověřilo KaTA uvést do zadávací dokumentace (i do přihlášky),
že návrh programu musí být v souladu s Národními prioritami orientovaného
výzkumu.
O: KaTA
T: 9. 1. 2013
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Předsednictvo konstatovalo, že 2. veřejná soutěž bude vyhlášena 16. 1. 2013.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
11. Horizont 2020, Stav přípravy S3/RIS3 strategických dokumentů a SF 2014+
Perglová předložila přTA tři zpracované materiály pro VR (Horizont 2020,
Stav přípravy strategických dokumentů pro přípravu S3/RIS3 a SF 2014+), o jejichž
přípravu požádala VR a v tomto stavu po odsouhlasení předsednictvem by byly
odeslány VR.
Předsednictvo souhlasí se zněním materiálů a s jejich předáním VR – zařídí Rottová.
O: KaTA
T: 7. 1. 2013
12. Dopis kontrolní radě pro její jednání dne 4. 1. 2013
Předsednictvo vzalo na vědomí odeslání dopisu KR - odpověď na Doporučení
a závazná stanoviska z 18. zasedání KR.
13. Vyjádření RP BETA k doporučení hodnotící komise
Předsednictvo TA ČR schvaluje:
• uchazeče Masarykova univerzita, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána
jako nejvhodnější k veřejné zakázce TB010MZP058.
• uchazeče Masarykova univerzita, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána
jako nejvhodnější k veřejné zakázce TB010MZP057
14. Pozvánky – zasedání ČKR, zasedání VVVKMT, seminář PSP ČR
Předsednictvo projednalo účast na předložených akcích.
15. Dopis MMR – odpověď na dotaz TA ČR k aplikaci výjimky dle ustanovení § 18
písm. c) zákona o VZ
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
16. Dopis Úřadu vlády – možnost využití relačních matic při vyhodnocování projektů VaV
z hlediska investic a inovací
Předsednictvo bere informaci na vědomí. Bízková vyzve autory k prezentaci projektu
na TA ČR. V tomto smyslu připraví KaTA zvací dopis pro autory.
O: KaTA
T: 15. 1 2013
17. Různé
Trestní oznámení podané na TA ČR
Bízková informovala o článku, který vyšel na České pozici a týkal se podání trestního
oznámení na TA ČR. Předsednictvo tuto záležitost projednalo a pověřilo předsedkyni
jednáním v této věci, včetně podání trestního oznámení na pana Pospíšila.
Kebo informoval přTA, že dne 21. 12. 2012 poskytl časopisu Automa rozhovor o
TA ČR.
Dále Kebo uvedl, že časopis Automa se chce v roce 2013 věnovat problematice
inovací a jejich popularizaci. Ve spolupráci s dalšími subjekty se bude Automa
účastnit veletrhu v Norimberku, a to v termínu 26. – 28. 2. 2013, kde bude promítána
smyčka prezentací, do níž by se mohla TA ČR připojit. Časopis Automa se bude také
podílet v polovině března na další akci - veletrh Amper, kde by se obdobným
způsobem jako v Norimberku mohla TA ČR prezentovat.
Předsednictvo souhlasí s prezentací TA ČR na těchto akcích a pověřuje KaTA ve
spolupráci s Kebem, připravit 4 slidy ppt prezentace - v anglické i české verzi (1).
O1: KaTA+přTA
T: 31. 1. 2013
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Kebo uvedl, že úkol ze 134. zasedání přTA - pozvat k prezentaci zástupce TSB do
Prahy prostřednictvím p. Fojta z britského velvyslanectví - je v realizaci, schůzka
proběhne 8. 1. 2013. Dále se řešením tohoto úkolu za KaTA bude zabývat Matolín
(2).
O2: KaTA
T: dle potřeby
Předsednictvo zadalo KaTA úkol připravit na 136. zasedání přTA přehled všech
vnitřních projektů (do jedné tabulky) – uvést k jednotlivým projektům, zda je u nich
vytvořen iniciační dokument (3). V rámci tohoto bodu bude také potřeba se domluvit,
kdo z přTA bude vést jednotlivé projekty + zvolit odpovědné pracovníky v KaTA jako
organizační podporu (4)
O3: KaTA
T: 9. 1. 2013
O4: KaTA
KT: 31. 1. 2013
KaTA připraví na 136. zasedání přehled všech členů RP a RPP/EHK programů
TA ČR; poté bude předkládat pravidelně 1krát za čtvrtletí (5).
O5: KaTA
T: 8. 1. 2013
Připravit analýzu programu ALFA 3. veřejné soutěže (6).
O6: KaTA

T: 31. 1. 2013

Předložit na některé z dalších zasedání přTA stav programu BETA (7).
O7: KaTA
T: 15. 1. 2013
Předsednictvo se zabývalo možností uspořádat koncert/společenské setkání jako
poděkování všem členům v orgánech TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že tato akce bude naplánována na výročí vzniku TA ČR
– 15. 10. 2013 (8). Přípravou akce bude pověřen pracovník na PR.
O8: KaTA
KT: 27. 6. 2013
Zahraniční hodnotitelé pro CK
Předsednictvo se zabývalo zahraničními hodnotiteli pro CK, které je třeba pro
hodnocení 2. veřejné soutěže získat. Předsednictvo se touto problematikou bude
zabývat dále (9), zároveň pověřilo KaTA, aby připravila doplnění na webové stránky,
co hodnotitelům nabízíme, kde se mohou registrovat a další upřesňující informace
v anglickém jazyce – připravit informaci na 136. přTA (10).
O9: přTA
T: 10. 1. 2013
O10: KaTA
T: 8. 1. 2013
Další zasedání:

datum: 10. 1. 2013 v 15:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 135. zasedání předsednictva TA ČR
Program 135. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 135. zasedání přTA
Zápis o usnesení přTA per rollam z 26. 12. 2012

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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