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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 141 
 
Datum: 12. 2. 2013 

Místo: Helsinki 

Přítomni: Bízková, Bunček, Kebo, Komárek, Knorr, Matolín 

Omluveni: Janeček, Rottová 

Jednání řídil: Bízková 

 
1. ALFA – změnové řízení projektu TA01011251 

Předsednictvo se zabývalo předloženým materiálem ke změnovému řízení projektu 
TA1011251. Příjemce z nepředvídaných důvodů, konkrétně kvůli neplánované časové 
prodlevě ve výrobním procesu a v dodávkách materiálu, nestihl realizovat 
v plánovaném termínu do konce roku 2012 výsledek – výrobu inovované převodovky. 
Proto převádí výsledek a související dílčí cíle etapy pro rok 2012 do roku 2013.  
Žádost o změnu byla podána v prosinci 2012. Příjemce byl informován, že vzhledem 
k termínu podání bude žádost o změnu vyřízena až v roce 2013. Dle průběžné zprávy 
příjemce vrátil za rok 2012 dotaci za projekt. Navýšení rozpočtu na rok 2013 není 
požadováno.  
Zpravodaj vyjádřil k žádosti souhlasné stanovisko dne 15. 1. 2013 a Rada programu 
doporučila schválení žádosti dne 4. 2. 2013. 
Předsednictvo schvaluje žádost u projektu TA01011251 o přesun části plánovaných 
aktivit do roku 2013. 
 

2. ALFA – změnové řízení projektu TA01010162  
Předsednictvo se zabývalo žádostí o změnu projektu TA01010162. Změna je přTA 
předložena z důvodu probíhajících změnových řízení vedoucích ke změně výsledků a 
harmonogramu řešení projektu. Zpravodaj i Rada programu doporučili schválení 
žádosti. KaTA v materiálu uvádí, že žádost však obsahuje věcné i procesní chyby 
a neumožňuje vypracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory, který 
by nebyl v rozporu se smlouvou o poskytnutí účelové podpory a s vnitřními předpisy 
TA ČR.  
Dle předložených informací přTA rozhodlo o zamítnutí žádosti ve věci „Úprava 
termínu dosažení výsledku kategorie „PATENT“ projektu TA01010162. 
 

3. Schválení výběru projektů k prezentaci na návštěvu Školského výboru PS v TA ČR  
Předsednictvo schválilo výběr 4 projektů z každého programu TA ČR (ALFA, BETA, 
OMEGA, CK) pro prezentaci na návštěvu Výboru PS pro vědu, vzdělání, kulturu, 
mládež a tělovýchovu v TA ČR. 
 

4. Různé 
Předsednictvo diskutovalo o poznatcích získaných při návštěvě finské agentury 
TEKES. 

 

Další zasedání: datum: 21. 2. 2013 v 9:00 hod. 

místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00 
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Přílohy: Prezenční listina ze 141. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 141. zasedání přTA 

Zapsal:  Matolín 

Kontroloval:  Bízková 
 


