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Zápis z jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR - č. 23 

Termín konání: 11. ledna 2013 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, Ing. Bartoš, Ing. Frélich (omluven), 
prof. Fusek, prof. Hajič, prof. Juchelkova, Ing. Mikulík, doc. Pokorný, prof. Ráb, prof. Václavík, 
prof. Zuna, Ing. Samek - tajemník.   
Předsednictvo TA ČR 
Ing. Bízková - předsedkyně - část jednání, Ing. Janeček - místopředseda 

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, a seznámil přítomné s návrhem programu 
jednání, který byl VR schválen.  

2. Kontrola Zápisu č. 22 ze dne 7. prosince 2012 
Zápis byl projednán a VR schválen. 

Informace z RVVI 

~~~~ byl projednán materiál CK a návazně byl postoupen do meziresortního připomínkového 
řízení, financování programu CK je nutno řešit v rámci finančního rozpočtu TAČR,      
Ing. Knorr uvedl, že financování je možno řešit v rámci celkového rozpočtu účelových 
finančních prostředků TA ČR, VR požádala KaTA o předložení celkového rozpočtu     
TA ČR ve vazbě na schválené programy na příští jednání, 

~~~~ program GAMA (EFKOM) byl předložen RVVI a očekává se projednání v březnu 2013, 

~~~~ proběhla diskuze k projektům METODIKA (IPN) a METODIKA 2013, TA ČR  bude 
spolupracovat s MŠMT při přípravě metodiky hodnocení AV s výstupy do programu 
METODIKA (IPN), 

~~~~ seminář k hodnocení VaV proběhne dne 24. 1. 2013 odpoledne na TA ČR, a to za 
účasti Dr. Julie Lane z NSF, KaTA zajistí organizaci, zasedací místnost od 13.00 hod.     
a zašle pozvánku členům VR, k účasti na semináři se za VR přihlásili prof. Syková,    
prof. Juchelková, prof. Ráb a doc. Pokorný, videozáznam a presentace ze semináře 
STAR Metrics, k hodnocení VaV, který se konal v listopadu 2013, jsou přístupné          
na webu TA ČR. 

Informace Předsednictva a KaTA 

~~~~ příprava a zajištění financování programů TA ČR ze SF - Ing. Janeček informoval          
o průběžně probíhajícím jednání s resorty, v současné době jsou hlavním tématem OP 
financované ze SF, Ing. Perglová - KaTA, informovala o meziresortní  pracovní skupině 
sestávající ze zástupců MŠMT, MPO, TC, JIC a TA ČR, která je zaměřená na přípravu 
programové podpory AV z pohledu metodického i věcného, Ing. Štícha - MPO 
informoval, že Vláda ČR schválila 8 OP a aktuálně je předpoklad, že podpora AV bude 
ve dvou OP,   

~~~~ na jednání VR 1. 2. 2013 připraví KaTA komplexní a aktuální informaci o postupu 
začlenění nových programů TAČR do OP pro období 2014 -2020,  

~~~~ pokračuje příprava novely zákona 130/2002 Sb., TA ČR dostala úkol dopracovat návrh 
věcných změn z pohledu TA ČR, na řešení spolupracuje právní kancelář Holec, Zuska 
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& partneři,  jakmile bude dokument připraven KaTA jej zašle členům VR a na zasedání 
1. 2. 2013  jej VR projedná, 

~~~~ informaci o písemném vypořádání připomínek poslankyně doc. Putnové, vznesených 
na jednání VVVKMT PS za účasti zástupců TA ČR, podal Ing. Knorr, 

~~~~ TA ČR připravuje zadání a zadávací podmínky na nový komplexní IS, Ing. Knorr 
informoval, že probíhá diskuse s GAČR a MŠMT o společném komplexním IS, KaTA 
zpracovává se rozdílovou analýzu funkcionalit stávajících IS 

~~~~ podpora programů TA ČR stávajícím IS probíhá v potřebném rozsahu a při současné 
minimalizaci finančních nákladů, 

~~~~ VR byla informována o jednání Vlády ČR, která schválila vznik pracoviště státní správy 
pro koordinaci rozvojových strategií, byla též informována o jednání Rady hospodářské 
a sociální dohody ČR (tripartita), která doporučila připravit program charakteru TIP nebo 
ALFA s cílem podpory AV zejména pro MSP, 

~~~~ VR byla informována o připravovaném presentačním semináři pořádaném EIT, který se 
bude konat v Lichtenštejnském paláci dne 22. 1. 2013, KaTA rozešle členům VR 
pozvánku. 

3. Programy TA ČR 
Program ALFA (plán VR) 

~~~~ VR byla seznámena s výsledky hodnocení 3. veřejné soutěže programu ALFA, bylo 
konstatováno, že podle výsledků byl podstatně snížen počet žádostí, které byly 
vyřazeny pro formální nedostatky a celkově se postupně zkvalitňuje složení oponentů     
a celková kvalita hodnotícího procesu, 

~~~~ prof. Vavřín, člen KR TA ČR, informoval VR o zasedání KR TAČR dne 4. 1. 2013, kde 
se jednalo o kvalitě oponentních posudků a výběru zpravodajů ve 3. veřejné soutěži 
programu ALFA. KR připravila rozbor, ze kterého vyplývá, že řada oponentů se pokládá 
za kompetentní k posuzování žádostí z mnoha velmi různorodých oborů. Jakmile bude 
tento rozbor schválen všemi členy KR, bude zaslán Předsednictvu a VR k dalšímu 
projednání.  

~~~~ Ing. Štícha informoval, že na MPO je losování systémově vyloučeno z použitelných 
nástrojů a oponenti jsou proto vybíráni podle předem stanovených kritérií, dále proběhla 
diskuse k otázce profesionalizace oponentů, 

~~~~ VR,  ve vazbě na požadavek doplnění 2 členů do RPP1 programu ALFA, projednala a 
schválila, návrh 6 kandidátů, který postoupila Předsednictvu k výběru, ten bude 
projednán na příštím zasedání VR dne 1. 2. 2013,  

~~~~ v návaznosti na jednání o finančním rozpočtu TA ČR, na příštím zasedání VR, bude 
diskutována otázka vyhlášení dalších výzev programu ALFA a CK, 

Program CK 

~~~~ ve vazbě na požadavek doplnění 6 expertů, podle oborové příslušnosti do EHK 
programu CK, využije VR návrhy oslovených organizací, které budou do 31. 1. 2013 
dodány KaTA a projedná je  na příštím zasedání VR dne 1. 2. 2013, 

~~~~ VR konstatovala, že hodnotící proces žádostí do programu CK bude jednokolový 
s využitím domácích i zahraničních oponentů, dále podrobně projednala různé návrhy 
na dílčí změny v hodnotícím procesu, návazně odsouhlasila a Předsednictvu doporučila 
dále uvedené zásady: zajistit včasné seznámení domácích oponentů se všemi 
posudky, zachovat konsensus domácích oponentů s přihlédnutím k posudkům 
zahraničních oponentů, které zůstanou součástí dokumentace hodnocení,  

~~~~ dále VR ocenila zjednodušení přihlášky do veřejné soutěže programu CK a vzala        
na vědomí analýzu projektů z 1 VS programu CK z hlediska věku, pohlaví a kvalifikace 
členů řešitelských týmů, podrobný dokument lze vyžádat z KaTA. 
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Informace o nových programech  

~~~~ Ing. Bízková informovala VR o dalším postupu přípravy projektu HODNOCENÍ AV      
(TA ČR), aktuálně jsou projednávány vazby a rozsah případné spolupráce s projektem 
METODIKA (IPN), 

~~~~ VR byla informována, že další postup přípravy programu PRIORITY je přímo závislý     
na vyjasnění vztahu AV k navrhovaným OP a možnostem financování ze SF, 

4. Plán činnosti VR na rok 2013 
VR projednala návrhy na úpravy a doplnění plánu činnosti VR na rok 2013 na základě úkolů 
stanovených Vládou ČR a RVVI pro TA ČR, ustanovila zpravodaje i realizační týmy              
pro jednotlivé úkoly a návazně plán činnosti VR na rok 2013 schválila. 

5. Koncepce mezinárodní spolupráce 
VR projednala návrh  koncepce mezinárodní spolupráce a rozvoje zahraničních vztahů, kterou 
presentoval - prof. Hajič, návazně VR uvedený dokument schválila a doporučila Předsednictvu 
jako jeden z hlavních koncepčních dokumentů TA ČR.                                                                                                                           

6. Různé 
a) Materiály v eKLEP 
   VR byla informována o aktuálních materiálech Vlády ČR se vztahem k TA ČR,         
   informace k danému tématu si členové VR mohou vyžádat z KaTA - Ing. Kořínková. 

b) Cena TA ČR 
       VR projednala informaci o udělování Ceny TA ČR a podpořila postup Předsednictva    
       v uvedené oblasti. 

c) Pokus o diskreditaci TA ČR 
VR byla informována o článku na serveru  Česká pozice, jako pokusu diskreditovat 
procesy řízení a průběhu veřejných soutěží programů TA ČR. VR v návaznosti na 
doložení předmětných skutečností ze strany KaTA podpořila postup Předsednictva při 
reakci na lživá nařčení obsažená podle článku v údajném trestním oznámení. 

 

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

Příští jednání VR TA ČR  se bude konat v pátek 1. února 2013 v 9.00 hod. 
v sídle TA ČR - Business centrum Hadovka - Evropská 2589/33b, Praha  

Další jednání jsou plánována na pátek 1. března a 5. dubna 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 15. ledna 2013 


