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Zápis z jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR - č. 22 

Termín konání:  7. prosince 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), Ing. Bartoš, Ing. Frélich, 
prof. Fusek, prof. Hajič (omluven), prof. Juchelkova, Ing. Mikulík (omluven), doc. Pokorný, 
prof. Ráb (omluven), prof. Václavík, prof. Zuna, Ing. Samek - tajemník (omluven).   
Předsednictvo TA ČR 
Ing. Bízková - předsedkyně 

Hosté 
Ing. Štícha - MPO, Ing. Knorr - ředitel KaTA, D. Rottová, DiS., Ing. Kořínková - KaTA 
 
1. Zahájení  
Jednání zahájil prof. Mařík, uvítal členy VR i hosty, oznámil jmenování nových členů VR 
Ing. Bartoše a Ing, Frélicha a seznámil přítomné s návrhem programu jednání, který byl 
VR schválen.  

2. Kontrola Zápisu č. 21 ze dne 2. listopadu 2012 
Zápis byl projednán a VR schválen. 

Informace z RVVI 

~~~~ k návrhu změny programu CK nebyly ze strany RVVI vzneseny žádné připomínky 
a materiál byl postoupen do meziresortního připomínkového řízení,  

~~~~ KHV RVVI předložila návrh Metodiky hodnocení výsledků VaV pro rok 2013 (Metodika 
2013), který sestává ze třech základních oblastí hodnocení (3 pilíře), k návrhu bylo 
vzneseno přibližně 60 připomínek, vzniklo memorandum mezi RVVI a MŠMT 
o spolupráci na Metodice 2013 (prof. Málek), Metodika 2013 se akceptuje jako 
přechodná než bude zavedeno hodnocení podle projektu METODIKA (IPN) - MŠMT, 

~~~~ RVVI rozhodla, že se bude dále pracovat s Metodikou 2013, 1. a 2. pilíř zůstávají podle 
návrhu a 3. pilíř (aplikovaný výzkum - AV) byl vrácen k dopracování KHV, dopracování 
3. pilíře by mělo probíhat ve spolupráci s TA ČR, 10. 12. 2012 ve 14.00 hod. proběhne 
jednání k této problematice, za VR se zúčastní doc. Pokorný a za KaTA Ing. Knorr, 

~~~~ bude se hodnotit objem mzdových prostředků vynaložených v projektech, které TA ČR 
uzná jako úspěšně vyřešené; subjektům, které úspěšně vyřešily projekt, se budou 
automaticky započítávat body za celkový objem vynaložených mzdových prostředků, 
tímto kritériem bude hodnocena schopnost subjektu si peníze na projekty AV zajistit ve 
veřejné soutěži, TA ČR bude poskytovat do centrální evidence potřebné informace,  

~~~~ MŠMT nabízí TA ČR možnost odsouhlasit, aby se započítávaly body v centrální 
evidenci do hodnocení VO, náměstek MŠMT Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda se obrátí 
s žádostí o jmenování zástupce VR a dalších zástupců TA ČR do pracovní skupiny pro 
návrh metodiky hodnocení VaV,  

~~~~ smluvní výzkum - organizace by podala informaci, kolik finančních prostředků získala 
na smluvní výzkum v daném roce, z ČSÚ tyto informace nelze získat, 

~~~~ licence a jejich hodnota by se měla přesunout do 2. pilíře, později do 3. pilíře,  

~~~~ v současné době začíná příprava rozpočtu na VaV pro období let 2014 - 2020, jedním 
ze základních kritérií bude konkurenceschopnost a komercializace výsledků, 
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Souhrnné závěry VR k hodnocení AV 

• zachovat 3. pilíř hodnocení zaměřený na AV, 
• hodnotit objemy finančních prostředků, které jsou na AV směrovány od státních 

poskytovatelů (8 poskytovatelů), 
• za smluvní výzkum považovat skutečný výzkum (nikoliv služby) a vynaložené finanční 

prostředky pak lze považovat za měřítko schopnosti instituce přenášet výsledky AV do 
praxe, 

• dořešit definici smluvního výzkumu ve vazbě na zákon o dani z příjmu,  
• převést licence do 2. pilíře,  
• subdodávky služeb pro VaV z organizací, které nejsou přímými řešiteli projektů VaV, 

nepovažovat za výzkum,  
VR vyjádřila souhlas s tím, že na jednání se zástupci RVVI dne 10. 12. 2012 budou tyto 
závěry za TA ČR prezentovány. 

~~~~ RVVI ocenila TA ČR za pořádání Semináře STAR Metrics, 24. 1. 2013 bude Dr. Julia 
Lane z NSF presentovat uvedený projekt na jednání RVVI, 

~~~~ návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. má několik verzí v různém stádium projednávání  
• poslanecká novela - je nyní projednávána v parlamentu a obsahuje některé části 

z doporučení TA ČR,  
• malá technická novela doporučená RVVI - zahrnuje transformaci Interní grantové 

agentury (IGA) MZ na Agenturu pro zdravotnický výzkum ČR, materiál předán do 
meziresortního připomínkového řízení, 

• novela již prošlá mezirezortním připomínovým řízením, ve které zbývá dořešit dva 
sporné body,  

• další novela se opírá o návrhy TA ČR a předpokládá se její dopracování, KaTA 
připraví podklady. 

Dále se očekává, že se některé návrhy v procesu projednávání postupně spojí do jednoho 
dokumentu, 

Informace Předsednictva a KaTA 
Rozpočet, informační systém a kontrolní činnost TA ČR 

~~~~ Ing. Knorr informoval o přípravě nového IS TA ČR, a to již s ohledem na nový program 
PRIORITY, jedná se s dalšími poskytovali ohledně jednotného IS (GA ČR, MŠMT….), 

~~~~ Ing. Vilém informoval, že rozpočet TA ČR byl projednán dne 29. 11. 2012 na VVVKMT 
PS Parlamentu ČR, zpravodaj pro oblast TA ČR poslanec prof. Ohlídal konstatoval, 
že na rok 2013 a 2014 je v rozpočtu zvýšení a na rok 2015 snížení finančních 
prostředků, rozpočet byl na úrovni VVVKMT schválen a bude předložen do 
rozpočtového výboru PS, KaTA připraví informaci ke komentářům poslankyně 
doc. Putnové k vybraným položkám rozpočtu, členové VVVKMT navštíví 28. 2. 2013 
TA ČR, VR nominuje své zástupce na toto setkání, 

~~~~ bylo prodlouženo období nominace na nové členy KR TA ČR, a to do 28. 2. 2013.  

Informace o činnosti pracovní skupiny MPO - TA ČR 

~~~~ VR vzala na vědomí informaci Ing. Kořínkové o jednání pracovní skupiny MPO-TA ČR 
a zároveň informaci o probíhajících jednáních s CzechInvestem. 

Informace o akcích TA ČR pro rok 2013 

~~~~ D. Rottová  informovala VR o akcích TAFTIE Academy na rok 2013 a požádala členy 
VR o vyjádření zájmu účastnit se na některých z nabízených workshopů, popř. staff 
trainingů, dále informovala o plánovaných informačních aktivitách TA ČR při vyhlášení 
2. veřejné soutěže programů CK a OMEGA. 

VR vzala informace na vědomí a v případě zájmu o účast na akcích TAFTIE Academy se 
jednotliví členové VR obrátí přímo na D. Rottovou. 
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Předávání zpráv ze zahraničních služebních cest členů VR 

~~~~ D. Rottová  informovala VR o tom, že v případě účasti člena VR na zahraniční služební 
cestě v zastoupení TA ČR, mají členové VR předávat zprávy ze služebních cest 
přímo P. Matolínovi (referent zahraničních vztahů). 

3. Programy TA ČR 
Program ALFA 

~~~~ Ing. Knorr podal informaci o probíhajícím hodnocení 3. veřejné soutěže programu 
ALFA, zasedaly všechny RPP a 7. 12. 2012 zasedá RP, na zasedání přTA 13. 12. 2012 
budou projednány projekty doporučené k podpoře a následně vyhlášeny výsledky 
3. veřejné soutěže programu ALFA, 

~~~~ jmenování do RPP 1 odmítli dva navržení, a to z důvodu velké pracovní vytíženosti, kdy 
by nemohli plnit povinnosti vyplývající z členství v RPP 1 programu ALFA, bude 
připraven nový návrh na členy se stejným oborovým zaměřením,  

~~~~ TA ČR může vyhlásit 4. veřejnou soutěž programu ALFA za předpokladu navýšení 
finančních prostředků pro rok 2014 cca o 400 mil Kč. 

Program CK 

~~~~ VR souhlasí s rozšířením EHK programu CK o 6 expertů v navržených oborech, na 
23. jednání připraví VR své návrhy na nominaci expertů do EHK, KaTA požádá 
relevantní instituce o nominaci expertů v navržených oborech. Členové VR TA ČR 
mohou předkládat návrhy do EHK do 7. 1. 2013 k rukám Ing. Samka. 

   Stanovisko přTA k zařazení kritéria horizontální mobility do programu CK 

~~~~ Předsednictvo projednalo doporučení VR a rozhodlo, že v programu CK i nadále budou 
ponechána kritéria interdisciplinarita i horizontální mobilita. 

   Financování 2. veřejné soutěže programu CK 

~~~~ Ing. Knorr informoval, že pokud bude vyhlášena 4. veřejná soutěž programu ALFA, pak 
bude nutné zabývat se otázkou navýšení finančních prostředků na program CK, 
případné vyhlášení 2. veřejné soutěže programu CK se předpokládá v březnu 2013, 

~~~~ VR doporučuje otázku vyhlášení 4. výzvy programu ALFA a 2. výzvy programu CK řešit 
po projednání návrhu na změnu programu CK ve Vládě ČR.  

Program BETA a OMEGA 

~~~~ Ing. Knorr informoval VR o stavu a průběhu zadávání veřejných zakázek v programu 
BETA, bylo konstatováno, že administrace tohoto programu je velmi pracná a časově 
náročná,  

~~~~ plánuje se vyhlášení 2. veřejné soutěže programu OMEGA, současně se připravuje 
zadání na e-learningový kurz pro hodnotitele. 

Kontrolní činnost v oblasti programů 

~~~~ Ing Knorr informoval, že byla zpracována přehledná informace o vzdělání, praxi 
i odborné kvalifikaci oponentů a návazně je připravována komplexní analýza, jejíž 
výsledky budou známy do 31. 1. 2013, dále bude pokračovat hodnocením činnosti 
zpravodajů. 

Informace o průběhu a výsledcích kontrol projektů v programech 

~~~~ Ing. Knorr  informoval o činnosti Oddělení auditu a kontroly KaTA, kontrolami projektů 
byl do 3. 12. 2012 prověřen objem poskytnuté finanční podpory ve výši 10% 
z celkových finančních prostředků ze SR, (5% stanoveno zákonem),  

~~~~ bylo zahájeno 108 kontrol, v 87 případech byla kontrola uzavřena, ve 14 případech 
kontrola dosud uzavřena nebyla, v 6 případech bylo zjištěno porušení rozpočtové 
kázně, jedná se zejména o neuznatelné náklady - kurzové rozdíly a vykázání výdajů 
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za službu s osobou spojenou, ve 3 případech bylo odesláno na FÚ „předání kontrolního 
zjištění z veřejnosprávní kontroly“ v součtu se jedná o částku 47 515 Kč. 

~~~~ prof. Zuna položil otázku, jak je postupováno při žádosti příjemce o změnu 
spoluřešitele, Ing. Knorr odpověděl, že na TA ČR tyto žádosti posuzují orgány projektu 
a schvaluje přTA, Ing. Bízková zdůvodnila, proč se těmto žádostem obvykle 
nevyhovuje. 

4. Příprava nových programů TA ČR 
Informace o stavu přípravy programů GAMA (EFKOM) a DELTA (TINA) 

~~~~ Ing. Bízková  informovala, že návrh programu GAMA bude do tří dnů odeslán na RVVI 
ke stanovisku a 21. 12. 2012 by mohl být zařazen na jednání RVVI, 

~~~~ připravuje se návrh programu DELTA pro RVVI, ale je třeba diskutovat otázku zda ze 
strany zahraničního partnera postačí jakékoliv vyjádření zájmu či vůle ke spolupráci 
(např. Letter of Intent apod.), VR požaduje vyjádření alespoň na úrovni Memorandum of 
Understanding, 

~~~~ VR souhlasí, aby nejvyšší míra podpory byla 80% a celkové náklady projektu nejvýše 
25 mil. Kč, vyhlašování veřejných soutěží maximálně 4x ročně, mezi účastníky projektu 
musí být nejméně 1 zahraniční subjekt bez omezení formy (podnik/VO), na straně ČR 
pak nejméně 1 podnik případně spolu s VO, 

~~~~ program by se neměl omezovat pouze na spolupráci se zeměmi mimo EU, státy EFTA 
a Švýcarsko, projekty by měly mít vyvážené celkové přínosy pro obě strany.  

Informace o programech navržených resorty 

~~~~ Ing. Bízková informovala, že TA ČR odpověděla na dopis MD obdobně jako při žádosti 
MŽP o posouzení jejich programu, MD bylo také vyzváno, aby s TA ČR spolupracovalo 
na novém programu PRIORITY, kde by jejich program byl včleněn do některé z priorit, 

Informace o přípravě programů pro další období 

~~~~ Vláda ČR schválila materiál předložený MMR, který představuje základní stavební 
kámen pro příští programové období 2014 - 2020. Jde o „Podklad pro přípravu Dohody 
o partnerství pro programové období“ - vymezení programů a další postup při přípravě 
České republiky pro efektivní čerpání fondů EU.  

~~~~ do konce března 2013 mají být zpracovány první návrhy Operačních programů (OP), 
MŠMT i MPO vyjádřilo zájem, aby TA ČR byla implementační agenturou pro část jejich 
OP zaměřených na aplikovaný výzkum,  

~~~~ předmětem jednání je objem a struktura financování ze zdrojů EU i národních zdrojů, 
za účasti MŠMT, MPO a TA ČR vzniká pracovní skupina pro Národní priority 
orientovaného výzkumu, 

~~~~ dále pokračuje příprava programu PRIORITY na úrovni pracovní skupiny, program 
bude navržen v rámci OP a předpokládá financování ze strukturálních fondů EU, 

~~~~ VR nedoporučuje případný převod stávajících řešených projektů TA ČR zaměřených na 
oblast lékařského výzkumu do nově vznikající Agentury pro zdravotnický výzkum, 

~~~~ KaTA zpracuje do 2. 1. 2013 návrh vymezení segmentu působnosti a postupových 
kroků TA ČR v oblasti přípravy nových OP, současně zformuluje požadavky na aktivity 
VR v uvedené oblasti, dané téma bude projednáno na příštím zasedání VR, 

~~~~ pro přípravu OP je nutné zjištění inovačního potenciálu TA ČR, bude vypsána veřejná 
zakázka na projekt Inovační kapacita (INKA), probíhá diskuse na dané téma s MPO.  

5. Plán činnosti VR na rok 2013 
VR projednala návrh Plánu činnosti VR na rok 2013, na základě diskuse bylo projednání stavu 
programu DELTA posunuto o 2 měsíce, bylo doplněno projednání vazeb TA ČR na projekt 
METODIKA (IPN) MŠMT připravovaný v rámci individuálních projektů národních (IPN), na 
měsíc březen bylo doplněno projednání spolupráce TA ČR s komorami a odvětvovými 
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i profesními sdruženími s celostátní působností. VR TA ČR schválila Plán činnosti VR na rok 
2013, k jednotlivým tématům budou do příštího jednání VR doplněna jména zpravodajů 
a realizačních týmů. 

6. Strategie TA ČR 2025 
Prof. Mařík podal VR informaci o stavu přípravy Strategie TA ČR 2025, její další zpracování je 
podmíněno aktualizací Národní politiky VaV a přípravou OP financovaných ze Strukturálních 
fondů EU (SF) s vazbou na financování programů TA ČR.  

7. Různé 
a) Informace o meziresortních připomínkových řízeních 
Podle požadavků členů VR je možno poskytovat informace a materiály ze systému eKLEP, 
vyžádat lze u Ing. Kořínkové - KaTA, 
b) Informace o programu Horizont 2020 
VR doporučuje předložit na jednání VR aktuální informace o připravovaném programu EU 
na další programové období 2014 až 2020 - Horizon 2020, zajistí KaTA. 
c) Informace o jednání Vlády ČR a PS se vztahem k TA ČR  
Vláda ČR projednala dokument „Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2012“. 
V PS Parlamentu ČR byla projednána novela zákona 130/2002 Sb., pro TA ČR z toho 
vyplývá, že KR bude předkládat zprávu PS a členové přTA budou v pracovním poměru. 
d) Možnosti využití stávajících programů a PR aktivity 

• OP VK MŠMT by mohl být využit na vzdělávání a stáže v rámci programu TA ČR,  
• v příštím roce se očekává výzva z programu VaVpI, do které bude možno předložit návrh 

na projekt TA ČR „Hodnocení účelové podpory aplikovaného výzkumu“, 
• možno připravit projekt na podporu aplikovaného výzkumu „Popularizace aplikovaného 

VaV“ do programu MŠMT, kde budou žadateli orgány státní správy, prof. Václavík 
doporučil spolupracovat s AVO, 

• na základě informace prof. Zuny doporučila VR účast TA ČR na veletrhu For Industry 
v Praze - květen 2013, a to s aktivní presentací formou semináře, Ing. Bartoš doporučil 
přípravu ve spolupráci s HK ČR, 

• VR doporučila, na základě návrhu prof. Juchelkové, po vyhodnocení 3. veřejné soutěže 
programu ALFA vydat prohlášení TA ČR, že i přes omezený objem finančních 
prostředků TA ČR podpořila daný počet projektů. 

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

Příští jednání VR TA ČR  se bude konat v pátek 11. ledna 2013 v 9.00 hod. 
v sídle TA ČR - Business centrum Hadovka - Evropská 2589/33b, Praha  
Další jednání jsou plánována na pátek 1. února, 1. března a 5. dubna 2013.  

 
Zpracoval:  
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 21. prosince 2012 


