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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 145 
 
Datum: 14. 3. 2013  Od–do: 12:00–17:30 h 

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Komárek, Rottová, Knorr, Matolín (bod 2), Chudlarská 
 (body 4 a 5), Lavičková (bod 3), Kohoutová (body 6 a 24), Šulcová M. (body 7, 8 a 
 15), Stehlíková (body 12 a 21), Novotná (bod 14), Petkov (bod 18) 
Omluveni: Kebo 

Jednání řídil: Bízková 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 143. a 144. zasedání přTA  

Předsednictvo se k zápisům ze 143. a 144. přTA vyjádří per rollam. Úkoly 
vyplývající z těchto zápisů jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá. 
 

2. Návštěva filipínské velvyslankyně 
Předsednictvo přivítalo na svém jednání filipínskou velvyslankyni  
J. E. Austria-Garcia, s níž projednalo možnosti spolupráce. 
 

3. Změny/úpravy za Odd. realizace projektů 
KaTA předložila přTA následující žádosti: 
 
TB010MZV044 – žádost o změnu dílčích metod použitých v rámci výzkumu. 
KaTA doporučuje žádost schválit. 
Předsednictvo rozhodlo o schválení žádosti projektu TB010MZV044. 
 
TA02030612 – žádost o změnu řešitele příjemce. 
KaTA doporučuje žádost schválit. 
Předsednictvo žádost u projektu TA02030612 schválilo. 
 
TA02011238 – žádost o změnu řešitele příjemce. 
KaTA doporučuje žádost schválit. 
Předsednictvo žádost u projektu TA02030612 schválilo. 
 

4. CK – zadávací dokumentace 
Předsednictvo diskutovalo o znění zadávací dokumentace programu CK 2. veřejná 
soutěž. 
Byly vypořádány některé připomínky přTA, jež KaTA zapracovala. 
Vzhledem k nedořešené otázce tzv. vnitrofaktury se předsednictvo bude zadávací 
dokumentací a jejím schválením zabývat na 146. zasedání. 
 

5. Směrnice pro hodnocení návrhů projektů předložených v programu CK  
Předsednictvo pověřilo KaTA zapracovat všechny připomínky do Směrnice pro 
hodnocení návrhů projektů v programu CK 2. veřejná soutěž a předložit ji ke 
schválení na 146. zasedání. 
 

6. BETA – vyhodnocení zadávacího řízení – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce TB0100MD021 
Předsednictvo TA ČR schválilo uchazeče GISAT, s. r. o., jehož nabídka byla 
hodnoticí komisí vybrána jako nejvhodnější k veřejné zakázce TB0100MD021. 
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7. ALFA – dodatečné podpoření návrhů projektů ve 3. veřejné soutěži 
Předsednictvo rozhodlo o podpoře dalších projektů v pořadí v rámci programu ALFA 
3. veřejná soutěž podprogramu 1. Vzhledem k odstoupení projektů TA03010711, 
TA03011125 a TA03010860 se v podprogramu 1 uvolnily finanční prostředky, které 
je možné využít na dodatečné podpoření dalších projektů v pořadí. 
KaTA připraví a zveřejní informaci o podpoře těchto projektů na webové stránky 
TA ČR (1). Dále KaTA rozešle všem dodatečně podpořeným rozhodnutí o udělení 
podpory (2). 
KaTA byla dále pověřena, aby přepočítala finanční prostředky na možné 
dopodpoření dalších projektů v rámci všem podprogramů ALFA 3 (3). 
 O1: KaTA       T: 20. 3. 2013 
 O2: KaTA       T: 20. 3. 2013 
 O3: KaTA       T: 19. 3. 2013 
 

8. Stanoviska KR ke stížnostem č. 21 a 42–44 zaslaným k výsledkům 3. veřejné 
soutěže programu ALFA  
Šulcová M. předložila přTA k rozhodnutí 4 stížnosti, kterými se kontrolní rada 
zabývala v souvislosti s vyhlášením výsledků 3. veřejné soutěže programu ALFA na 
svém zasedání 1. 3. 2013. Kontrolní rada rozhodovala o 3 stížnostech, ke kterým 
KaTA vypracovala podklady, a o stížnosti k projektu TA03020276, ke kterému KR 
požadovala dodatečné vyjádření RP. 
Předsednictvo schválilo stanoviska KR k 3 projektům (TA03011604, TA03010865, 
TA03010707 ) – stížnosti byly zamítnuty.  
U projektu TA03020276 přTA pověřilo KaTA, aby předala dodatečné vyjádření RP 
k posouzení stížnosti KR. 
 O: KaTA       KT: 31. 3. 2013 
 

9. Odpověď na Stanoviska a doporučení KR pro TA ČR z 21. zasedání KR  
Předsednictvo schválilo odpověď pro KR na Stanoviska a doporučení KR pro 
TA ČR z 21. zasedání KR.  
KaTA odpověď odešle předsedovi KR. 
 O: KaTA       T: 15. 3. 2013 
 

10. Odměny poradních a hodnoticích orgánů TA ČR v roce 2013   
Předsednictvo vzalo na vědomí odměny poradních a hodnoticích orgánů TA ČR 
v roce 2013. 
 

11. Přehled úkolů ze Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a dalších usnesení 
vlády 
Předsednictvo se seznámilo s materiálem k přehledu úkolů ze Strategie 
mezinárodní konkurenceschopnosti a dalších usnesení vlády předkládaným 
Kořínkovou. 
 

12. Spolupráce s Cambridge University: Schválení seznamu účastníků interview a 
upřesnění zadání 
Stehlíková představila přTA dosavadní stav projektu Spolupráce s Cambridge 
University a požádala přTA o schválení některých dílčích záležitostí. 
Předsednictvo schválilo návrhy dotazovaných osob pro dvoudenní návštěvu 
studentů z CU, dále oslovení agentury VINNOVA, aby se její zástupce zúčastnil 
jednání s těmito studenty. 
Termín návštěvy studentů je naplánován na 11. a 12. 4. 2013. 
Předsednictvo dále rozhodlo, že v rámci návštěvy studentů bude oslovena 
i místopředsedkyně senátu pí Gajdůšková. 
 O: KaTA       T: 1. 4. 2013 
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13. GAMA – příprava realizace programu  
Předsednictvo bude o přípravě realizace programu GAMA diskutovat na některém 
ze svých nadcházejících zasedání. 
 

14. GAMA – přehled připomínek z MPŘ 
Novotná představila přTA přehled připomínek k programu GAMA v rámci MPŘ 
a návrh jejich vypořádání.  
Předsednictvo pověřilo Novotnou, aby vypořádání připomínek dopracovala. 
Předsednictvo se bude finálním zněním vypořádání připomínek zabývat na svém 
146. zasedání. 
 
Předsednictvo bylo v souvislosti s programem informováno o jeho přeložení do 
anglického jazyka.  
 

15. Hodnocení oponentů ALFA 3 – doplnění žadatelů a zpravodajů  
KaTA byla pověřena doplnit k předkládané tabulce, související s hodnocením 
oponentů v programu ALFA 3, zdůvodnění zpravodaje a RPP před předáním 
materiálu VR. 
Předsednictvo se tímto bude dále zabývat na svém 146. zasedání. 
 O: KaTA       T: 18. 3. 2013 
 

16. Informace o stavu oponentů v databázi TA ČR pro 2. VS CK z hlediska oborů  
Předsednictvo odložilo projednávání tohoto bodu na příští zasedání. 
 

17. Zápis ze služební cesty do Bruselu  
Předsednictvo vzalo na vědomí zápis ze služební cesty do Bruselu předkládaný 
Perglovou. 
 

18. Počet projektů u členů orgánů TA ČR  
Předsednictvo vzalo předložené informace na vědomí. KaTA dále dopracuje 
statistiku dle výsledků v programu ALFA 3. veřejná soutěž. 
 

19. Informace ze služební cesty do Štrasburku  
Bízková podala krátkou informaci ze služební cesty do Štrasburku, kde se společně 
s Bunčekem zúčastnila snídaně s českými europoslanci dne 12. 3. 2013. 
 
V souvislosti se služební cestou byla podána informace, že europoslanec 
p. Tošenovský neobdržel odpověď TA ČR na svůj dopis z roku 2012. Ze strany 
KaTA byla podána informace, že KaTA odesílala odpověď 2krát (TACR/4391/2012), 
ale pokaždé se vrátila zpět na TA ČR.  
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby odpověď na dotaz p. Tošenovského zaslala 
znovu (1).  
Dále přTA pověřilo KaTA připravit dopis na MŠMT ve věci výběrového řízení pro 
přijímání nových výzkumných pracovníků v nově budovaných infrastrukturách VaV 
(2). 
 O1: KaTA       T: 22. 3. 2013 
 O2: KaTA       T: 22. 3. 2013 
 

20. Oficiální překlad programu Centra kompetence do angličtiny 
Předsednictvo bere na vědomí informaci o zhotovení oficiálního překladu programu 
CK v anglickém jazyce.  
KaTA zveřejní překlad programu v aplikaci Google disku a zároveň v anglické verzi 
na webových stránkách TA ČR (1). 
Dále KaTA zveřejní na anglické verzi webových stránek i priority orientovaného 
výzkumu (2) a další 3 krátké dokumenty pro informování žadatelů od Dr. Blažky  
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– nejprve přeložit do anglického jazyka (3). 
 O1: KaTA       T: 22. 3. 2013 
 O2: KaTA       T: 22. 3. 2013 
 O3: KaTA       T: 31. 3. 2013 
 

21. Zpráva z Konference Joint Programming Initiative, Dublin 28. 2. až 1. 3. 2013   
Stehlíková podala krátkou informaci z konference Joint Programming Initiative. 
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí. 
 

22. Výroční zpráva ÚPV  
Předsednictvo vzalo Výroční zprávu ÚPV na vědomí. 
 

23. Dodatečné ohlášení výsledků do RIV 
Dle závěrů ze 142. zasedání KaTA prověřila možnost dodatečného ohlášení 
výsledků do RIV v případě objektivních důvodů, kdy nemohlo být žadatelem plněno 
včas s tím, že: 
„Výsledek může být předán do IS RIV kdykoliv po jeho dosažení, tzn. i po skončení 
řešení projektu. Jediné omezení mají výzkumné organizace (VO). Do hodnocení VO 
budou zahrnuty pouze výsledky uplatněné za posledních 5 let. 
To znamená, pokud je v rámci řešení projektu podána například patentová přihláška 
k ÚPV, není možné ji považovat za typ výsledku P – „Patent“, je však možné ji 
prozatím zahrnout do položky O – „Ostatní“. Tyto výsledky ale nebudou uvedeny v 
žádném výstupu z Hodnocení VO. Patent, v případě jeho udělení, se do IS RIV 
uvede v následující dodávce dat za danou organizaci.“ 
Předsednictvo vzalo předložené informace na vědomí. 
 

24. Nominace do RP BETA  
Předsednictvo vzalo informaci o nominaci kandidáta MPO na jmenování do 
RP BETA na vědomí a pověřilo KaTA, aby v součinnosti s VR připravila hlasování 
per rollam v této věci. 
 O: KaTA       T: 20. 3. 2013 
 

25. Pozvánka na Kulatý stůl ke konsolidovanému návrhu Národního programu reforem 
Kulatého stolu ke konsolidovanému návrhu Národního programu reforem dne 
25. 3. 2013 se zúčastní Janeček. Registraci na akci zajistí KaTA. 
 O: KaTA       T: 15. 3. 2013 
 

26. Převzetí záštity TA ČR nad vzdělávací akcí „Desatero transferu technologií a 
znalostí“  
Předsednictvo rozhodlo o udělení záštity TA ČR nad vzdělávací akcí „Desatero 
transferu technologií a znalostí“. KaTA připraví v této věci dopis. 
 O: KaTA       T: 15. 3. 2013 
 

27. Různé 
Bízková krátce informovala o několika jednáních, a to s ředitelkou odboru 
evropských fondů pí Ferulíkovou na Magistrátu hl. města Prahy. Dále o jednání s p. 
Havlíčkem z Asociace malých a středních podniků. 
 
Janeček informoval o spolupráci s resorty na projektu BIEE. 
 
Knorr informoval přTA, že se na KaTA obracejí příjemci s dotazy ohledně výsledku 
typu H – právní předpisy apod. ÚV v této souvislosti uvádí, že výsledek typu H může 
být pouze k veřejné zakázce, z čehož plyne, že tento výsledek lze uplatňovat pouze 
u programu BETA.  
Předsednictvo tuto informaci bere na vědomí a dále se jí bude zabývat. 
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Další zasedání: datum: 21. 3. 2013 v 14:00 h 

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

Přílohy: Prezenční listina ze 145. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 145. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 145. zasedání přTA 

Zapsal:  Rottová 

Kontroloval:  Bízková 
 


