ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 137

Datum: 17. 1. 2013 v 11:00 hod.

Od – do: 11:00 – 15:45

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Vilém, Perglová (bod
2), Slavíková (bod 3), Chudlarská
(bod 4 a 5), Bubeníková (bod 4, 5 a 10),
Lavičková (bod 7), Šulcová M. (bod 8, 14
a 17), Matolín (bod 11, 12, 21 a
22), Kohoutová (bod 16)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 136. zasedání přTA
Do zápisu ze 136. zasedání přTA ze dne 10. 1. 2013 byly zapracovány připomínky
a zápis byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění
probíhá.
2. Přehled vnitřních projektů a návrh zapojení VR do vnitřních projektů TA ČR
Perglová představila klastry vnitřních projektů TA ČR, které byly připraveny dle
diskuze vedené na 136. zasedání přTA. Předsednictvo rozhodlo o zúžení počtu
projektů z navrhovaných 9 na 8.
Dále se přTA dohodlo na přidělení odpovědnosti za jednotlivé vnitřní projekty (garant
projektu).
Předsednictvo dále diskutovalo potřebu uspořádat samostatné výjezdní zasedání
přTA, VR a KR k projektu Příprava SF 2014.
Předsednictvo se zabývalo zapojením VR do vnitřních projektů a domluvilo se, že
bude oficiálně oslovena VR, které bude zaslán přehled projektů s určením garantů
projektů a podprojektů, zastupujících garantů a odpovědných osob v KaTA, s žádostí
o nominaci členů VR do projektů a podprojektů TA ČR (1).
O1: KaTA
T: 29. 1. 2013
Perglová byla pověřena doplněním tabulky s vnitřními projekty o garanty
projektů/podprojektů; zastupujícího garanta a odpovědné osoby v KaTA (2). V tabulce
doplní i návrh členů VR, kteří by se do projektů/podprojektů mohli zapojit - dle plánu
činností VR na rok 2013. Takto upravenou tabulku předloží nejprve na zasedání
přTA.
O2: KaTA
T: 24. 1. 2013
3. Harmonogram PR aktivit
Slavíková předložila přTA seznam prioritních PR aktivit v roce 2013 a již plánované
akce na rok 2013.
Předsednictvo schvaluje navržený harmonogram PR aktivit a pověřuje Kancelář jejich
realizací.
4. CK - znění otázek oponentního posudku pro 2. VS
Předsednictvo se vyjádří k dotazníku prostřednictvím e-mailu a na 138. zasedání se
definitivně dohodne tvar oponentního posudku pro 2. VS (1) - KaTA rozešle
k připomínkám.
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O: přTA

T: 24. 1. 2013

5. CK - upřesnění hodnotícího procesu vzhledem k připomínkám VR
Bubeníková představila přTA varianty řešení při rozhodnutí o hodnotícím procesu
programu CK 2. VS.
Předsednictvo diskutovalo doporučení VR o zachování konsenzuálního jednání a
dohodlo se na tom, že zájem o zahraniční oponenty v hodnotícím procesu programu
trvá a tzv. konsenzuální jednání by mělo být zachováno (bude se však nazývat jinak)
alespoň s účastí domácích oponentů za předpokladu, že zpravodaj EHK bude při
jednání zastupovat oba zahraniční oponenty. Zpravodaj RP bude moderátorem
jednání.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila nový návrh postupu hodnotícího procesu
programu CK, který rozešle k diskuzi přTA a poté bude materiál připraven na
138. zasedání ke schválení.
O: KaTA
T: 22. 1. 2013
6. Dopisy KR - Doporučení a stanoviska z 19. zasedání a Stanovisko k hodnocení
ALFA 3
Předsednictvo pověřilo KaTA připravit návrh odpovědí na oba dopisy KR, které by
měly být schváleny na 138. zasedání (1).
O: KaTA
T: 24. 1. 2013
Předsednictvo pověřilo KaTA zahrnout do odpovědi na Stanovisko KR k hodnocení
ALFA 3 - jaká data KR obdržela a kroky, které KaTA již učinila, aby předešla
záležitostem, na které KR upozornila ve svém Stanovisku (2).
O2: KaTA
T: 24. 1. 2013
7. BETA – žádost o změnu účastníka TB01CUZK004
Předsednictvo potvrdilo schválení žádosti o změnu od účastníka projektu
TB01CUZK004, na základě podané informace od KaTA.
8. Vyjádření k hodnocení projektu TA03020276
Šulcová M. představila přTA dopis od uchazeče projektu č. TA03020276, který byl
KaTA posouzen jako stížnost, a proto bude předán k řešení KR.
Předsednictvo se dále zabývalo duplicitami v projektech a pověřilo KaTA, aby
shromažďovala výskyty témat duplicit a poté je vyhodnotila (1).
O: KaTA
T: průběžně
9. Jednání výborů - Senát a PSP dne 23. 1. 2013 od 10:00 – rozhodnutí o účasti a
dořešení otázky setkání se zástupci VVVKMT na TA ČR
Předsednictvo pověřilo Komárka účastí na schůzi VVVKMT PS PČR, která se
uskuteční dne 23. 1. od 10:00 hod.
Bízková se zúčastní jednání Výboru Senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice téhož dne od 10:00 hod.
10. Návštěva dr. Lane
Matolín informoval o programu návštěvy dr. Lane, která přijede do Prahy dne 24. 1.
Organizaci návštěvy zajišťuje TA ČR.
11. Knowledge-based Capital OECD Konference
Matolín informoval přTA o konferenci s názvem „Growth, Innovation and
Competitiveness – Maximizing the Benefits of Knowledge-Based Capital“, jež se bude
konat ve dnech 13. - 14. 2. 2013 v Paříži. Jde o konferenci pořádanou OECD.
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Předsednictvo pověřilo Bízkovou zajištěním účasti na konferenci.
O: KaTA
T: 31. 1. 2013
12. Dopis Úřadu vlády - Směrnice RVVI k výdajům SR
Předsednictvo pověřilo KaTA přípravou odpovědi na dopis Úřadu vlády – zpracovat
návrh výdajů na rok 2014 s výhledem na roky 2015 a 2016, ve kterém budou
zahrnuty i výdaje na programy GAMA a DELTA.
O: KaTA
KT: 6. 2. 2013
13. Rozhodnutí o výsledcích veřejné soutěže – projekt č. TA03010752
Na základě stanoviska přTA ze 134. zasedání oslovila KaTA příjemce projektu
TA03010752, aby si dle rozhodnutí přTA upravil náklady projektu. Tabulku s
rozložením financí zaslal příjemce nazpět a jeho výsledná podoba mu bude zaslána
spolu s Rozhodnutím o výsledcích veřejné soutěže.
Předsednictvo schvaluje navržené řešení.
14. Průběžná informace o stavu programů TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu programů TA ČR.
15. BETA - VZ za rok 2012 a 2013
Kancelář předložila přTA informaci požadovanou na 135. zasedání přTA o stavu
veřejných zakázek pro rok 2012 a 2013. Kohoutová uvedla, že požadavky na rok
2012 budou vyhlášeny po schválení programu BETA ve vládě a s vyhlášením
požadavků na rok 2013 se započne zhruba v polovině února t. r.
Předsednictvo bere poskytnuté informace na vědomí.
16. Průběžná informace o rozpočtu TA ČR
Předsednictvo bere informaci na vědomí a žádá KaTA, aby na příští zasedání
aktualizovala přehled o začlenění SBIR.
O: KaTA
T: 24. 1. 2013
17. Průběžná informace o kontrolní činnosti TA ČR
Předsednictvo bere informaci na vědomí a pověřuje KaTA, aby na jednom z dalších
zasedání přTA informovala, v jakém stavu jsou předpisy spojené s auditem.
O: KaTA
T: 24. 1. 2013
18. Memorandum o porozumění s vietnamskou agenturou SATI
Předsednictvo souhlasí s návrhem úprav v MoU s vietnamskou agenturou SATI
provedené Kebem a pověřuje KaTA odeslat návrh MoU SATI (1).
Pro Keba bude připraveno pověření k zastupování TA ČR při podpisu Memoranda
(2).
O1: KaTA
T: 21. 1. 2013
O2: KaTA
T: 18. 1. 2013
19. Informace o jednání s nizozemskou delegací
Předsednictvu byl předložen zápis z jednání s nizozemskou delegací ze dne
10. 1. 2013.
Z jednání vyplynulo několik úkolů a přTA pověřuje KaTA jejich splněním a bere
informace na vědomí.
20. Závěry z 23. VR
Janeček informoval přTA o průběhu a závěrech jednání VR dne 11. 1. 2013.
Předsednictvo diskutovalo závěry z jednání VR a zabývalo se především
doporučením VR o konání konsenzuálního jednání v programu CK (viz bod 5).
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21. Informace z jednání s předsedy VR a KR
Bízková podala krátkou informaci z jednání s předsedy VR a KR ze dne 16. 1. 2013.
Byla diskutována příprava zprávy o činnosti KR, kterou KR předkládá Poslanecké
sněmovně. U programu CK bylo doporučeno připravit podkladovou studii ke
klastrování strategických center. Studie by měla obsahovat, jaká centra v ČR existují
a jaká je potřeba center v ČR (důvody a důkazy).
Předsednictvo bere informace na vědomí a pověřuje KaTA připravit zadání pro
podkladovou studii ke klastrování strategických center.
O: KaTA
T: 15. 2. 2013
22. Informace ze setkání s NM MPSV Vitulou
Bízková podala krátkou informaci ze setkání s náměstkem ministra MPSV p. Vitulou.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
23. Různé
Předsednictvo se dohodlo na změně data konání příštího zasedání přTA, a to
přesunutím jednání z pravidelného zasedání ve čtvrtek na pondělí 28. 1. z důvodu
zaneprázdněnosti členů přTA.
Na tomto zasedání bude přTA převážně projednávat odpovědnost u vnitřních projektů
TA ČR.
Další zasedání:

datum: 28. 1. 2013 v 10:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 137. zasedání předsednictva TA ČR
Program 137. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 137. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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