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Zápis z jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR - č. 21 

Termín konání:  2. listopadu 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, prof. Fusek, prof. Hajič,                
prof. Juchelkova, Ing. Mikulík, doc. Pokorný, prof. Ráb, prof. Václavík (omluven),  
prof. Zuna, Ing. Samek - tajemník.  
Předsednictvo TA ČR 
Ing. Bízková - předsedkyně 
Hosté 
Mgr. Kulík - MPO, Ing. Bartoš - HK ČR, Ing. Knorr - ředitel KaTA, 
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. 20 ze dne 5. října 2012 
Zápis byl projednán a VR schválen. 

Informace z RVVI 
~ návrh na úpravu programu BETA byl projednán na úrovni RVVI a pro urychlení byl,     

bez původně navrhovaného rozšíření o problematiku SBIR, postoupen k projednání 
Vládě ČR, 

~ pokračují práce na novele zákona 130/2002 Sbírky, připomínky TAČR byly 
zapracovány spolu s úpravami s vazbou na Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 
ČR do roku 2015,  

~ RVVI projednala a schválila Zprávu TA ČR za rok 2012 a plán na rok 2013. 

Informace Předsednictva a KaTA 
~ VR obdržela aktuální přehled materiálů s vazbou na TA ČR, které jsou v meziresortním 

připomínkovém řízení, členové VR mohou vyžádat doplňující informace a následně 
zaslat KaTA připomínky a doporučení, 

~ VR byla informována o činnosti pracovní skupiny MPO - TA ČR, které se za 
Předsednictvo účastní Ing. Bunček a Ing. Komárek a za VR prof. Fusek, v rámci jednání 
proběhla příprava memoranda o spolupráci, dále byla projednány - orientace programu 
GAMA (EFKOM), orientace pre seed fondů MPO, vzájemná spolupráce v oblasti 
podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje i finančně metodické otázky 
spojené s případným prodejem prototypů z projektů VaV, zápis z jednání bude zaslán 
všem členů VR,  

~ VR byla informována o dalším postupu přípravy programu DELTA (TINA), 
~ byly projednány otázky spolupráce s technologickými platformami, VR považuje za 

důležitou oborovou vazbu s technologickými platformami a současně s příslušnými 
resorty, za hlavní přínos uvedené spolupráce je považována možnost podpory 
komercionalizace výstupů projektů TA ČR, spolupráce při přípravě programů 
a průběžné využití informací z technologických platforem pro činnost TA ČR, byla 
diskutovány možnosti spolupráce s HK ČR v této oblasti, 

~ VR byla informována, že rozpočet navržený TA ČR byl projednán v RVVI a je 
postoupen k projednání PS parlamentu ČR, 
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~ VR projednala a odsouhlasila návrh Předsednictva na další postup přípravy programů 
VaV TA ČR s využitím spolufinancování ze zdrojů EU  a současně SR ČR, 

~ VR zaujala stanovisko k dokumentu Společné prohlášení AV ČR, ČKR a RVŠ ve 
kterém „Účastníci jednání vyjadřují zásadní nespokojenost s dlouhotrvajícím 
posilováním financování podnikatelské sféry z veřejných zdrojů. Výsledkem je 
dvojnásobná výše veřejné podpory průmyslového výzkumu a vývoje ve srovnání se 
zeměmi vylučujícími masovou státní podporu tržních subjektů. Členové předsednictev 
AV ČR, ČKR a RVŠ vyjadřují odhodlání k dalšímu společnému postupu zohledňujícímu 
význam veřejných vysokoškolských i výzkumných institucí pro konkurenceschopnost     
a prosperitu České republiky“. 

~ VR konstatovala že se jedná o neobjektivní hodnocení ve vztahu k situaci v ČR             
a doporučuje Předsednictvu TA ČR v případě potřeby reagovat ve spolupráci s HK ČR 
a Svazem průmyslu a dopravy, a to v návaznosti na jejich stanovisko. Stupňování 
napětí formou výměny stanovisek však není cílem VR. 

3. Návrh metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků 
VaV v roce 2013 

S principy navrhované úpravy metodiky hodnoceni VO na základě jejich výsledků výzkumu 
formou presentace „Návrh multikriteriální Metodiky hodnocení 2013“, seznámil VR člen RVVI 
a její zpravodaj pro uvedenou oblast prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
Návrh si klade za cíl: 

 změnit způsob hodnocení aplikovaného výzkumu,   
 zavést hodnocení kvality v rámci oborových skupin napříč všemi VO, 
 provést dokonalejší verifikaci a hodnocení výsledků v rámci oborů NRRE. 

Návrh předpokládá tři základní pilíře hodnocení: 
 kombinace současného systému hodnocení na základě RIV (pilíř I), 
 hodnocení kvality v rámci oborových skupin (pilíř II), 
 hodnocení aplikovaného výzkumu (pilíř III). 

Návrh také předpokládá zavést hodnocení kvality výzkumné činnosti VO v rámci oborových 
skupin. Plné znění presentace bude členům VR zasláno. 

4. Programy TA ČR 
Program ALFA 

~ členům VR byla zaslána písemná informace o průběhu a stavu programu ALFA, která 
byla projednána, 

~ VR projednala a odsouhlasila návrh na doplnění RP ALFA Ing. Kepkou za Ing. Knoba    
a také vzala na vědomí, že Ing. Rosecká bude dále působit v uvedeném orgánu, 

~ VR potvrdila výsledky hlasování VR per rollam o návrhu na rozšíření RPP programu 
ALFA, výsledky tohoto hlasování jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu. 

Program BETA 
~ VR projednala informace o stavu programu BETA, největším problémem je časově 

velmi zdlouhavá administrace veřejných soutěží na realizaci jednotlivých projektů. 
Program OMEGA 

~ VR byla seznámena s řešením problematiky několika projektů u kterých jednoznačně 
není definována jejich výzkumná orientace, dále byla VR informována o přípravě           
2. výzvy programu OMEGA. 

Program CK 
~ VR byla informována o administraci projektů z 1. veřejné soutěže, programu CK,  
~ VR projednala a odsouhlasila návrh na změnu programu CK pro 2. veřejnou soutěž 

s úpravami v následujících oblastech - způsob výběru oponentů, postup při doplnění 
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EHK, příprava zadávací dokumentace, způsob hodnocení, užití hodnotících kritérií 
interdisciplinarita a horizontální mobilita, max. doba trvání projektu 6 roků, hodnocení 
projektů po 48 měsících, 

~ VR doporučuje Předsednictvu v požadovaném rozsahu postoupit návrh změn programu 
CK do schvalovacího procesu Vládě ČR, 

~ VR je připravena dále spolupracovat na přípravě zadávací dokumentace programu CK 
a tu, po jejím dopracování znovu projednat, dopracování za VR se zúčastní zpravodaj 
prof. Juchelková a prof. Hajič. 

Kontrolní činnost TA ČR v oblasti programů 
~ VR byla podána souhrnná informace o průběhu a výsledcích kontrol projektů 

v programech TA ČR, systémovým opatřením pro zkvalitnění kontrolní činnosti je 
rozšíření a zpřesnění zaměření kontrol na základě zpráv a doporučení zpravodajů. 

5. Příprava programů TA ČR 
~ informace o stavu přípravy programů  GAMA (EFKOM), DELTA (TINA) podala 

předsedkyně Ing. Bízková, návrh programu GAMA byl postoupen do schvalovacího 
procesu Vládě ČR, 

~ VR byla informována o cílech a přípravě programu PRIORITY, který bude respektovat 
základní dokumenty pro orientaci ekonomického rozvoje a řízení VaV v ČR, dále bude, 
jako zastřešující platforma, řešit otázky strukturování finančních zdrojů národních i z EU 
určených pro podporu VaV, za VR se prací bude účastnit doc. Pokorný, prof. Václavík, 
prof. Fusek a prof. Mařík. 

~ prof. Mařík informoval VR o zahájení přípravy Strategie TA ČR 2025, na příštím 
zasedání VR bude projednáno zaměření i struktura tohoto dokumentu a bude vytvořena 
pracovní skupina na jeho zpracování. 

6. Spolupráce orgánů TA ČR a příprava plánu VR (plán činnosti VR) 
~ KaTA do 12.11.2012 sdělí VR časový přehled hlavních úkolů TA ČR pro rok 2013, ten 

bude využit pro zpracování plánu činnosti VR na rok 2013, jehož návrh bude projednán 
na příštím zasedání VR. 

7. Různé 
a) Plán zahraničních cest VR 
KaTA požádala členy VR o sdělení návrhů na připravované zahraniční cesty v roce 2013. 
b) Doplnění orgánů programů TA ČR 
KaTA sdělí VR požadavky na doplnění členů orgánů programů TA ČR v odhadovaném počtu        
a oborové struktuře, VR následně připraví návrh.  

V závěru jednání prof. Mařík poděkoval všem zúčastněným za účelné a efektivní jednání VR.  
Příští jednání VR TA ČR  se bude konat v pátek 7. prosince 2012 v 9.00 hod. 
v sídle TA ČR - Business centrum Hadovka - Evropská 2589/33b, Praha  
Další jednání jsou plánována na pátek 4. ledna, 1. února a 1. března 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 

 

V Praze 5. listopadu 2012 


