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Zápis z jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR - č. 19 

Termín konání:  7. září 2012 v 9.00 hod. 
Místo konání:     Sídlo TA ČR - Business centrum Hadovka - Evropská 2589/33b, Praha 6  

Účast na jednání:  
VR TA ČR  
prof. Mařík - předseda, prof. Syková - místopředsedkyně (omluvena), prof. Fusek (omluven), 
prof. Hajič (omluven), prof. Juchelkova, Ing. Mikulík, doc. Pokorný, prof. Ráb (omluven),       
prof. Václavík, prof. Zuna, Ing. Samek - tajemník.  
Předsednictvo TA ČR 
Ing. Bízková - předsedkyně 
Hosté 
Ing. Frélich - náměstek ministra MPO, Ing. Štícha - ředitel odboru MPO 
Ing. Knorr - ředitel KaTA, A. Pasková, MA, D. Rottová, DiS. - KaTA  

1. Zahájení  
Jednání zahájil prof. Mařík, uvítal členy VR i hosty a seznámil přítomné s návrhem programu 
jednání, který byl VR schválen.  
2. Kontrola Zápisu č. 18 ze dne 28. června 2012 
Zápis byl projednán a VR schválen. 

Informace z RVVI 
~ informace z jednání RVVI s vazbou na činnost TA ČR presentoval prof. Mařík,  
~ RVVI navrhla vládě ČR dva nové členy VR - Ing. Pavla Bartoše, předsedu 

představenstva FITE a.s. a Ing. Martina Frélicha, náměstka ministra MPO, 
~ v 1. čtvrtletí 2013 navštíví stážista z NSF CEITEC - středoevropský technologický 

institut v Brně a předpokládá se pracovní setkání se zástupci TA ČR.  

Programy ALFA, CK, BETA a OMEGA  
~ VR projednala informaci o průběhu 3. výzvy programu ALFA, bylo konstatováno,        

že na všechny projekty budou zpracovávány vždy tři posudky, a to vždy nejméně jeden  
oponentem z průmyslu a jeden oponentem z výzkumné sféry, ekonomická stránka 
všech projektů je hodnocena týmem expertů z oblasti ekonomiky, IS pracuje bez 
problémů a s ohledem na finanční zdroje je odhadováno, že bude možno financovat 
200 až 250 projektů, 

~ byla ukončena 1. veřejná soutěž  programu CK, bylo podepsáno 21 smluv s žadateli, 
kteří uspěli, jeden žadatel odstoupil pro odstoupení spolupříjemce, a proto bude vyzván 
další žadatel podle vyhodnoceného pořadí, hodnocení bylo bodové a vícestupňové, 
body z každého dalšího hodnotícího stupně se přičítaly, Předsednictvo, RP a RPP 
mohly měnit pořadí jen zcela výjimečně, a to formou přidání nebo odebrání části bodů 
na základě podrobného zdůvodnění,   

~ byl projednán návrh na zjednodušení programu BETA a bylo konstatováno, že stávající 
proces administrace má vysokou pracnost a vzhledem k tomu, že se jedná o výzkumné 
zakázky jednotlivých rezortů budou pro hodnocení rozhodující tři posudky, z toho dva 
posudky oponentů zaměřené na odborné hodnocení, prokázání že se jedná o 
aplikovaný výzkum, téma je aktuální a není v rámci ČR nikde řešeno, třetí posudek 
resortu bude hodnotit zejména přínosy pro resort, a to včetně ekonomických, uvedený 
způsob hodnocení umožní vypustit hodnocení na úrovni expertní komise, která je 
složena ze zástupců resortů, to zefektivní celkovou administraci programu, 

~ dále bude v připravované úpravě programu BETA  zohledněno zadávání zakázek 
malého rozsahu s realizací mimo působnost zákona o veřejné soutěži a projekty 
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charakteru PPP a SBIR. VR souhlasí předloženým návrhem úprav a doporučuje jeho 
dopracování a předložení RVVI, rozpočet programu není plně čerpán,  

~ VR projednala informaci o stavu a průběhu programu OMEGA, bylo konstatováno, že 
program probíhá bez problémů, že se jedná o menší projekty s dobou trvání nejvýše     
2 roky a veřejnou podporou do 3 mil. Kč, diskutována byla otázka podílu financování 
z veřejných a vlastních finančních zdrojů a to zejména u výzkumných organizací, 
vzhledem ke značné různosti názorů na daný problém bude konečné stanovisko VR 
zformulováno na příštím jednání. 

Připomínky TA ČR k novele zákona 130/2002 Sb. 
~ VR byla informována o připomínkách TA ČR a jejich zapracování ze strany RVVI do 

připravovaného znění zákona, zatím není na úrovni RVVI  dořešen postup schvalování,  
o dalším vývoji přípravy novely zákona bude VR podána informace na příštím jednání. 

3. Příprava projektu hodnocení aplikovaného VaV  
Informaci o dalším postupu přípravy projektu TA ČR orientovaného na hodnocení 
aplikovaného VaV podala Předsedkyně Ing. Bízková. Návazně prof. Juchelková podala 
průběžnou informaci o výsledcích činnosti pracovního týmu řešícího otázky hodnocení 
programů  TA ČR a využití  získaných poznatků pro zpracování metodiky aplikovaného VaV. 

4. Presentace projektu MŠMT „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, 
vývoje a inovací“  (METODIKA) 

Projekt presentovala prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., která je jeho hlavním odborným 
garantem. Cílem projektu je zatraktivnit prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) pro 
vědecké pracovníky, podpořit excelenci ve VaVaI, motivovat mladé lidi a zvýšit prestiž 
vědecké práce formou nalezení a optimalizace mechanismů finančního ohodnocení podle 
kvality odvedené práce.  
Prostředkem k dosažení cíle je nová metodika hodnocení výsledků a institucí i nová metodika 
rozdělování veřejné podpory. Návrh nového systému hodnocení bude vycházet z doporučení 
Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, který varuje před mechanistickým 
pojetím současného způsobu hodnocení VaVaI. 
Vlastní projekt se zaměřuje na hodnocení institucionálního financování, bude mít dvě pilotní 
ověření. Metoda hodnocení, která je realizačním výstupem, bude akreditována nezávislou 
institucí. Předpokládá se vytvoření sw pro bibliometrické analýzy a hodnocení i úprava IS 
VaVaI. Při řešení projektu bude využita forma WP a současně veřejné připomínkové řízení 
dosažených výsledků. (info zdroje - Mezinárodní audit VaVaI, Info RVVI, METODIKA).  
Dále bylo sděleno, že výzkumná instituce bude hodnocena více „panely“ - podle skupin oborů 
ke kterým se bude hlásit. Využití nové metodiky se předpokládá od roku 2015 nebo 2016. 
Ze strany členů VR proběhla rozsáhlá diskuse s řadou dotazů zaměřených na dále uvedená 
témata: hodnocení vazby institucionálního a účelového financování, hodnocení schopnosti 
spolupráce výzkumných institucí s průmyslem, měření výsledků a přínosů výzkumu 
ekonomickými kritérii a parametry, hodnocení a porovnání efektivity dopadů VaVaI z pohledu 
užití institucionálních a účelových finančních prostředků.  
Zvláštní pozornost byla věnována vazbě na rozvojovou strategii ČR i další dokumenty 
zaměřené nejen na oblast VaVaI, ale i na celkový rozvoj ekonomiky státu. Byly diskutovány 
otázky  synergických efektů užití prostředků EU i národní podpory pro oblast VaVaI.  
Důležitá je také vazba základního a aplikovaného výzkumu, a to nejen z pohledu věcného, ale 
také finančně ekonomického. 
Bylo konstatováno, že TA ČR je připravena na uvedené problematice aktivně spolupracovat                   
a současně klade velký důraz na hodnocení efektivnosti užití účelových finančních prostředků 
pro VaVaI v oblasti aplikovaného výzkumu, a to z pohledu přínosů pro průmysl a ostatní 
oblasti ekonomiky ČR. 
VR TA ČR dospěla k závěru, že projekt METODIKA není zaměřen na hodnocení aplikovaného 
výzkumu, transferu technologií a inovací. VR TA ČR je připravena aktivně se zabývat 
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uvedenou oblastí hodnocení VaVaI a usnesla se zaslat v tomto duchu dopis ministrovi školství 
mládeže a tělovýchovy prof. Petrovi Fialovi.  
5. Příprava programů TA ČR 
Předsedkyně Ing. Bízková podala informaci o postupu přípravy programů TA ČR - EFKOM        
a TINA, v roce 2013 bude předložen nový komplexní program podpory VaVaI „PRIORITY“.         
VR byla podána informace a obdržela zápis z jednání mezinárodního twinningového programu 
konaného dne 22. 6. 2012. 

6. Návrh programu MD 
VR projednala informaci o návrhu programu Ministerstva dopravy „Doprava bezpečná, 
ekonomická a šetrná k životnímu prostředí“, VR odsouhlasila že nebude navržen samostatný 
program a dané téma bude součástí připravovaného programu „PRIORITY“. Zpravodajem VR 
tuto oblast je Ing. Mikulík.  

7. Perspektivy a rozvoj TA ČR 
VR byla seznámena s organizačními změnami a novou organizační strukturou TA ČR., která 
je, pro zvýšení výkonnosti a efektivnosti, důsledně procesně orientována. VR projednala také 
zaměření dalšího rozvoje TA ČR s těsnou vazbou na „Národní priority VaVaI“ a další 
strategické a koncepční dokumenty ČR. Projednávání tohoto tématu bude dále pokračovat.  

8. Hodnocení činnosti VR  
S postupem přípravy zprávy o činnosti VR, jako součásti zprávy o činnosti TA ČR za rok 2012, 
seznámil VR prof. Mařík 
9. Vyrozumění veřejného ochránce práv  
Informaci o iniciativě Veřejného ochránce práv ČR, JUDr. Pavla Varvařovského, „Desatero“ - 
odškodňování za chyby úřadů a doporučení ke změně zákona 82/1998 Sb. presentovala VR 
Ing. Bízková s tím, že důležité aspekty tohoto dokumentu budou zapracovány do vnitřních 
předpisů TA ČR. VR vzala tuto informaci na vědomí. 
10. Různé 
a) Návrh na odvolání člena RP CK 
VR projednala a jednomyslně odsouhlasila, že předsednictvu TA ČR předloží návrh               
na odvolání člena RP CK Ing. Václava Talíře, pro jeho nečinnost a neúčast na jednání RP CK. 

b) Účast TA ČR na MSV 2012 
VR byla informována o aktivní účasti TA ČR na MSV v Brně, (10.-14.9. 2012). Byla dohodnuta 
účast zástupců VR na vybraných presentačních akcích TA ČR pořádaných v rámci veletrhu. 

c) Účast zástupců TA ČR na akcích v zahraničí  
Informaci o dvou akcích NSF zaměřených na hodnocení účinnosti VaV, konaných                  
ve Washingtonu ve dnech 18. až 21. 9. 2012, informoval prof. Mařík. Jako zástupce TA ČR           
se uvedených akcí zúčastní doc. Václavek z KR.  
Jednání s partnerskou agenturou KIAT v Korejské republice se zúčastní prof. Václavík z VR. 

V závěru jednání prof. Mařík poděkoval všem zúčastněným za účelné a efektivní jednání VR.  

Příští jednání VR TA ČR  se bude konat v pátek 5. října 2012 v 8.00 hod. návazně na      
                       společné jednání orgánů TA ČR konané dne 4. října 2012. 
Další jednání jsou plánována na pátek 2. listopadu, 7. prosince 2012 a 4. ledna 2013.  

Zapsal:  
Ing. Jiří Samek, CSc.  - tajemník VR 
Ověřil: 
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c.  - člen VR 
Schválil:  
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.  - předseda VR TA ČR 
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V Praze 14. září 2012 


