ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 150

Datum: 18. 4. 2013

Od–do: 13:00–16:45 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Pilátová (bod 2),
Kohoutová (bod 3), Kraus (bod 7), Matolín (bod 9)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 149. zasedání přTA
Zápis ze 149. zasedání přTA ze dne 11. 4. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Odd. realizace projektů
Pilátová předložila přTA k projednání následující projekty:
TB010CBU002
Příjemce žádá zařadit do harmonogramu činností 2 aktivity. Výše nákladů na
jednotlivé etapy, roky ani celkem se nemění, neboť prostředky příjemce převedl z
jiných činností.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit a uzavřít dodatek č. 2.
Předsednictvo schvaluje změnu harmonogramu činností etapy 2 a 3 projektu
TB010CBU002.
TD010220
Příjemce žádá o změnu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Dle doporučení KaTA předsednictvo schvaluje změnu řešitele projektu TD010220.
TB01SUJB071
Příjemce podal žádost o změnu člena výzkumného týmu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu člena výzkumného týmu projektu TB01SUJB071.
TB01SUJB072
Příjemce podal žádost o změnu člena výzkumného týmu a žádost o změnu člena
výzkumného týmu u dalšího účastníka.
KaTA doporučuje žádosti o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu členů výzkumných týmů projektu TB01SUJB072.
TB01CUZK004
Příjemce podal žádost o změnu člena výzkumného týmu. Změna člena nebude mít
vliv na řešení projektu
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
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Předsednictvo schvaluje žádost o změnu člena výzkumného týmu projektu
TB01CUZK004.
TB01CUZK006
Příjemce podal žádost o změnu v popisu využití cestovních náhrad v rozpočtu
projektu. KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu v popisu využití cestovních náhrad v
rozpočtu projektu TB01CUZK006.
TB010MZP056
Příjemce podal žádost o přesun finančních prostředků z kapitoly Osobní náklady do
kapitoly Služby. Personální zajištění jednotlivých prací zůstává nezměněno.
KaTA doporučuje žádost o změnu zamítnout.
Předsednictvo zamítá žádost o změnu nákladových položek přesahující 20 %
projektu TB010MZP056.
TA01030462,
TA01031562,
TA01031805,
TA02030164,
TA02030612,
TA02031195
Zástupce z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) žádá o poskytnutí výročních
a závěrečných zpráv vybraných projektů týkajících se cementobetonových vozovek.
KaTA požádala příjemce o vyjádření v předmětné žádosti. Příjemci se k žádosti
vyjádřili zamítavě.
Předsednictvo rozhodlo, že KaTA dohledá vyjádření zájmu (letter of intent) od ŘSD
a podobných institucí k výše uvedeným projektům a dále, zda jsou výsledky těchto
projektů certifikované metodiky (1). V případě, že tato vyjádření budou přiložena
v projektech, budou svolána jednání se zástupci příslušných institucí (ŘSD a další.)
a zástupci příjemců jednotlivých projektů a na tomto jednání bude vyjasněn další
postup (2).
KaTA připraví dopis pro ŘSD s tím, že TA ČR nemůže poskytnout požadované
informace, ale bude svoláno jednání mezi ŘSD (popř. jiné instituce dokládající letter
of intent) a příjemci projektů zainteresovaných v této věci (3).
O1: KaTA
KT: 26. 4. 2013
O2: KaTA
KT: 30. 4. 2013
O3: KaTA
T: 26. 4. 2013
TA01030391
Příjemce podal po dohodě s poskytovatelem žádost o snížení celkově uznaných
nákladů na rok 2013 a 2014.
KaTA doporučuje schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu celkově uznaných nákladů projektu
TA01030391.
3. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – TB010MMR027
Předsednictvo schvaluje uchazeče Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
v. v. i., jehož nabídka byla hodnoticí komisí vybrána jako nejvhodnější k veřejné
zakázce TB010MMR027.
4. Vnitřní projekty – schválení dalšího postupu
Předsednictvo se zabývalo vnitřními projekty a přidělením zpravodajů VR do těchto
projektů.
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Knorr uvedl, že většina projektů bude mít projektové stránky v aplikacích, v kterých
bude možné projekt spravovat.
Předsednictvo se dohodlo, že k materiálům a do aplikací budou mít přístup všichni,
kteří se na příslušném projektu/podprojektu podílejí.
5. Iniciace projektu – Nastavení systému dalšího rozvoje TA ČR
Předsednictvo schvaluje iniciační dokument projektu „Nastavení systému dalšího
rozvoje TA ČR“ a pověřuje KaTA přípravou projektové žádosti a realizací projektu.
Předsednictvo dále doporučuje navýšit finanční prostředky na tento projekt.
Předpokládána je součinnost všech vedoucích oddělení KaTA a dalších vybraných
pracovníků KaTA.
O: KaTA
T: 24. 4. 2013
6. Akční plán mezinárodní spolupráce
Předsednictvo schválilo Akční plán mezinárodní spolupráce a pověřilo pracovní
skupinu, aby průběžně zajistila aktualizaci akčního plánu dle předsednictvem
schválených aktivit a v září t. r. provedla odečet splněných aktivit v plánu
uvedených.
O: prac. skupina
KT: 17. 9. 2013
7. Setkání se zástupci z Fraunhoferova institutu pro střední a východní Evropu
Předsednictvu byl předložen ke schválení obsah veřejného semináře, na kterém
vystoupí zástupci MOEZ. A dále byl předložen návrh bilaterálního jednání o možné
strategické spolupráce s MOEZ v oblasti komercializace vědeckých výsledků v ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že první část semináře bude zaměřena na
Fraunhoferovu společnost (FG) jako celek a informaci o tom, jak jsou vytvářeny
specializace ústavů a 2. část bude věnována samotnému ústavu v Lipsku.
Kraus připraví pozvánku pro účastníky semináře – CTT, AVO, TC AV, Asociace
VVI, MŠMT, MPO, RVVI (1). Současně zpracuje krátkou informaci pro účastníky
semináře o FG s přiložením odkazu na webové stránky FG pro podrobnější
informace (2).
O1: KaTA
KT: 24. 4. 2013
O2: KaTA
KT: 24. 4. 2013
8. Návštěva čínské delegace
Předsednictvo se seznámilo se žádostí o návštěvu TA ČR od zástupců Sdružení
pro vědu a technologii a Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu a zdraví Lidového
shromáždění kraje Chun'an z ČLR. Na návštěvu TA ČR by přijela šestičlenná
delegace, a to v květnu či červnu 2013, a setkala se se zástupci TA ČR, aby s nimi
projednala témata související s povzbuzením růstu technické a vědecké vzdělanosti
a možnosti podpory vědecké a technologické inteligence.
Předsednictvo souhlasí s návštěvou této delegace a pověřuje ředitele KaTA
podpisem dokumentů stvrzujících pozvání členů čínské delegace na návštěvu
TA ČR.
O: KaTA
T: 26. 4. 2013
9. Jednání se studenty z Cambridge University
Na zasedání přTA byli představeni studenti z Cambridge University (CU) a krátce
byla prezentována náplň a cíle jejich projektu pro TA ČR.
10. Mimořádná výzkumná potřeba MPO – GEM
Kancelář předložila přTA ke schválení zadání mimořádné výzkumné potřeby MPO
s názvem GEM – Global Entrepreneurship Monitor. V předkládané informaci bylo
uvedeno, že během bilaterální schůzky MPO–TA ČR k výše uvedenému požadavku
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informovalo MPO o požadavku zadat výzkumnou potřebu formou jednacího řízení
bez uveřejnění, a to Vysoké škole ekonomické, která má na základě smlouvy
s Global Enterprenueurship Research Asociation (GERA) exkluzivní práva pro
realizaci výzkumu v ČR min. do roku 2014. MPO o tom poskytlo TA ČR prohlášení
od asociace GERA.
Předsednictvo schvaluje postup prověření procesu JŘBÚ požadovaného ze strany
MPO.
11. TB0100MD012 – nové posouzení a hodnocení nabídek; termín jednání s poradcem
Předsednictvo bylo informováno, že nové posouzení a hodnocení nabídek
k výzkumné potřebě MD č. TB0100MD012 se uskuteční dne 24. 4. od 11:00 h.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
12. Informace z 22. zasedání KR
Bízková a Kebo krátce informovali o 22. zasedání KR. KR trvá na uskutečnění
schůzky k posouzení kvality hodnocení oponentů TA ČR, a to během dubna t. r.
Předsednictvo rozhodlo, že KaTA svolá zástupce KR, VR a přTA k projednání této
záležitosti v užším okruhu. Na tomto jednání bude zároveň projednána problematika
rozdílného hodnocení oponentů a zpravodajů v rámci programu ALFA 3 veřejná
soutěž.
O: KaTA
T: 22. 4. 2013
13. Informace o prověřování oponentů
Janeček informoval o současném stavu prověřování oponentů, kdy je již u oponentů
sjednocena forma životopisů a finalizují se práce na posuzování stížností.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
Janeček v rámci tohoto bodu uvedl, že se TA ČR nepodařilo zajistit experty
k hodnocení duplicit. Předsednictvo pověřilo Bubeníkovou, aby dále usilovala o
získání takových expertů, členové přTA mohou taktéž posílat své návrhy těchto
expertů.
14. Informace z jednání Dozorčí rady k IPn Metodika
Vzhledem k chybně uvedenému termínu jednání Dozorčí rady k IPn Metodika byl
bod vyřazen z programu a po jednání dne 23. 4. bude Kebo informovat přTA
o průběhu a závěrech z jednání.
15. Informace z jednání
Bízková informovala přTA o jednáních s představiteli vlády a parlamentu, která se
uskutečnila ve dnech 15.–17. 4. 2013.
Dne 15. 4. 2013 Bízková jednala s premiérem vlády p. Nečasem. Dne 16. 4. 2013
jednala předsedkyně s vrchním ředitelem MZV p. Juklem, s místopředsedkyní vlády
Karolínou Peake a s ministrem MPO p. Kubou.
Dne 17. 4. se uskutečnila schůzka s místopředsedkyní Senátu pí Gajdůškovou,
kterého se zúčastnili Bízková, Bunček a Janeček.
Předsednictvo vzalo podané informace z jednání na vědomí.
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16. Souhrn ke stanovisku útvaru Komise k vývoji v oblasti dohody o partnerství
a programů v ČR pro období 2014–2020 a zpětné reakce na tento poziční
dokument
KaTA předložila přTA souhrn ze stanoviska útvaru Komise k vývoji v oblasti dohody
o partnerství a programů v ČR pro období 2014-2020 a zpětné reakce na tento
poziční dokument dle plnění úkolu ze 144. zasedání.
Předsednictvo vzalo tento dokument na vědomí.
17. Průběžné informace o stavu kontrol
Předsednictvo vzalo průběžnou informaci o stavu kontrol na vědomí.
18. Průběžné informace o rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo průběžnou informaci o rozpočtu TA ČR na vědomí.
19. Průběžné informace o harmonogramu PR aktivit
Předsednictvo projednalo harmonogram PR aktivit na měsíc květen 2013.
20. Dopis MPO – Nový program aplikovaného výzkumu pro potřeby průmyslu
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis MPO s potvrzením spolupráce na novém
programu nahrazujícího programy TIP a ALFA.
21. Dopis MŠMT – podpora projektu INKA
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis MŠMT s vyjádřením o zapojení do procesu
výběru dodavatele projektu INKA a přislíbilo spolupráci při plnění veřejné zakázky
a komunikaci s vítězným dodavatelem.
22. CK – Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory; všeobecné podmínky
– schválení hlasování per rollam
Předsednictvo vzalo na vědomí schválení hlasování per rollam k úpravám ve
Smlouvě/Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory a Všeobecným podmínkám
v rámci programu CK.
Zápis o usnesení přTA o hlasování per rollam je přílohou tohoto zápisu.
23. Průběžné informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo průběžnou informaci o programech TA ČR na vědomí.
24. Různé
Předsednictvo se domluvilo na účasti na jednání dne 22. 4. 2013 od 9:30 h v sídle
TA ČR s resorty (MŽP, MPO a MD) k programu EPSILON. Za přTA se zúčastní
Komárek, Bízková a Bunček.
Bízková a Komárek krátce informovali o stavu programů DELTA a GAMA. Program
DELTA je v meziresortním připomínkovém řízení a v případě programu GAMA se
očekává reakce ÚOHS na vypořádání připomínek. K vypořádání připomínek by se
mělo ještě vyjádřit MPO a MŠMT.
Posléze bude svoláno jednání s příslušnými resorty k vypořádání jejich připomínek
k programu GAMA.
Bunček uvedl, že připravovaný seminář s ÚOHS a DG Competiton se uskuteční až
na začátku června a v případě, že již bude zveřejněn nový Rámec společenství pro
státní podporu VaVaI, mohl by být prezentován na tomto semináři.
Předsednictvo pověřilo Kořínkovou, aby rozeslala přTA kartu č. 42 Strategie
mezinárodní konkurenceschopnosti a dotazník Úřadu vlády k forseightu (1).
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Členové předsednictva formulář vyplní a zašlou zpět k finalizaci Kořínkové (2).
Vyplněný dotazník bude ÚV zaslán dne 26. 4. 2013.
O1: KaTA
T: 19. 4. 2013
O2: přTA
T: 24. 4. 2013
Komárek informoval o schůzce se zástupcem Asociace malých a středních podniků
Ing. Obračajem dne 10. 4. 2013.
Dále Komárek podal krátkou informaci z jednání s Dr. Ranjanem z National Institute
of Health, které se uskutečnilo za přítomnosti prof. Maříka dne 17. 4. 2013.
Kebo podal informaci o jednání na Ambasádě USA dne 12. 4. a semináři SP ČR
– ŘEŠME PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V REGIONECH v Ostravě dne 17. 4. 2013.
Knorr a Janeček podali krátkou informaci z Informačního semináře pro uchazeče
ke 2. veřejné soutěži programu CK, který se uskutečnil dne 18. 4. v prostorách
hotelu Diplomat.
Knorr informoval přTA o návštěvě zástupců Taipei Economic and Cultural Office
(TECO) – nového ředitele ekonomické divize TECO a 2. tajemníka ekonomické
divize.
Krátký zápis z návštěvy připraví Matolín (3).
O3: KaTA
T: 23. 4. 2013
Knorr a Bízková informovali o pozvánce na výroční konferenci slovenské Agentúry
na podporu výskumu a vývoja (APVV) v termínu 11. 6. 2013.
Předsednictvo souhlasí s účastí Knorra a Bízkové na této konferenci.
Předsednictvo vzalo předložené informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 24. 4. 2013 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 150. zasedání předsednictva TA ČR
Program 150. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 150. zasedání přTA
Zápis o usnesení přTA o hlasování per rollam ze dne 17. 4. 2013

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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