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Zápis z jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR - č. 24 

Termín konání: 1. února 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 (omluvena), Ing. Bartoš (omluven), 
Ing. Frélich, prof. Fusek, prof. Hajič, prof. Juchelkova, Ing. Mikulík, doc. Pokorný,                    
prof. Ráb (omluven), prof. Václavík, prof. Zuna, Ing. Samek - tajemník.   
Předsednictvo TA ČR 
Ing. Bízková - předsedkyně TA ČR 

Hosté 
Ing. Štícha - ŘO MPO, Ing. Knorr - ředitel KaTA, Ing. Vilém, D. Rottová,  
 
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. 23 ze dne 11. ledna 2013 
Zápis byl projednán a VR schválen. 

Informace z RVVI 

~~~~ program GAMA (EFKOM) byl projednán na úrovni RVVI, TA ČR zapracuje připomínky     
a současně budou zapracovány závěry z  jednání Vlády ČR dne 20. prosince 2012, 
k hospodářskému růstu, návrh programu GAMA bude následně znovu předložen RVVI 
ke schválení, 

~~~~ na úrovni RVVI byl schválen návrh rozpočtu na VaV pouze pro rok 2014, do 15. února 
2013 předloží TA ČR návrh výdajů své kapitoly státního rozpočtu na roky 2015 a 2016,  

~~~~ RVVI konstatovala, že roste počet projektů VaV, které nemají požadované výsledky, lze 
očekávat, že v této oblasti bude provedena podrobná analýza, 

~~~~ program DELTA (TINA) bude projednán na příštím zasedání RVVI, bylo doporučeno, 
aby TA ČR do 15. února 2013 předložila návrh na optimalizaci jeho rozpočtu.  

 
Informace Předsednictva a KaTA 

~~~~ informaci o aktuálním stavu přípravy a zajištění financování programů TA ČR v období 
2014 až 2016 podal Ing. Knorr, uvedená oblast byla projednána a závěry jsou shrnuty    
v bodě 3, 

~~~~ informace o semináři konaném 24. 1. 2013, s presentací Dr. Julia Lane z NSF, podal      
prof. Mařík, účastníci byli seznámeni se způsobem hodnocení výzkumných institucí na 
základě hodnocení výzkumných a odborných aktivit jednotlivých pracovníků v těchto 
výzkumných institucích, hlavními kriterii jsou získané a úspěšně vyřešené výzkumné 
projekty financované z grantů nebo jako zakázky z průmyslových firem a počet 
doktorandů, na základě diskuse bylo doporučeno zpracovat Studii proveditelnosti pro 
ČR zaměřenou na metodiku hodnocení aplikovaného výzkumu. 

 
3. Příprava programů TA ČR na období 2014 - 2020 
VR projednala otázky rozpočtů programů TA ČR s cílem udržet podporu aplikovaného 
výzkumu na co nejvyšší úrovni. 
VR doporučuje Předsednictvu pokusit se řešit financování programů ALFA a CK tak, aby 
v letošním roce mohly být vyhlášeny veřejné soutěže u obou programů, a to formou žádosti     
o navýšení rozpočtu. 
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VR žádá Předsednictvo o zpracování návrhu rozpočtu pro programy TA ČR na roky 2014 až 
2016 tak, aby při zohlednění existence dobíhajících programů TIP - MPO a ALFA, finanční 
podpora aplikovaného výzkumu neklesala. 
VR doporučuje připravit nový program navazující na programy TIP - MPO a ALFA, se 
zahájením od roku 2014, financováním od roku 2015 a dobou trvání do roku 2020. Program 
by měl být zacílen na podporu rozvoje konkurenceschopnosti ČR a podporu MSP. Při jeho 
zpracování budou využity aktuální dokumenty Vlády ČR a státních orgánů se vztahem 
k podpoře VaVaI.  
Součástí přípravy dalších nových programů (např. programu PRIORITY) budou analýzy 
zaměřené na zjištění potřeb průmyslu ČR a potenciálu základny VaV. Předpokládá se 
kombinované financování s využití finančních zdrojů národních i EU. 
 
4. Příprava novely zákona 130/2002 Sb. 
VR byla seznámena se stavem projednávání novely zákona 130/2002 Sb. Novela navržená 
poslanci Parlamentu PS ČR byla již schválena Senátem PS ČR a bude předložena 
prezidentovi republiky k podpisu.  
RVVI schválila a do mezirezortního připomínového řízení předala novelu, která se bude týkat 
pouze vzniku Lékařské výzkumné agentury, jejíž vznik také podporuje GA ČR. 
Dále RVVI doporučila dopracovat novelu připravovanou TA ČR, o které VR informovala 
Předsedkyně Ing. Bízková. Pro zlepšení podpory VaVaI, včetně financování z fondů EU           
v příštím programovacím období, považuje TA ČR za potřebné provést v zákoně 130/2002 
Sb., zejména tyto úpravy: 

1. Zmocnění RVVI nebo MŠMT k vedení registru výzkumných organizací (VO), do kterého 
budou povinně zapisovány VO hodnocené podle metodiky připravené RVVI a schválené 
Vládou ČR,  důležité je také zpřesnit definici VO. Návazně by měla proběhnout úprava 
zákona o daních z příjmu, umožňující podnikům odečet nákladů nejen na vlastní 
výzkum, ale i na výzkum pořízený z VO. 

2. Zmocnění pro MŠMT uložit veřejným výzkumným institucím (v.v.i.), resp. všem VO 
povinnost vykazovat příjmy z transferu znalostí definovaným způsobem. Důvodem         
je získání důvěryhodných údajů pro třetí pilíř hodnocení VaV, a to s vazbou na novelu 
zákona o v.v.i. 

3. Úprava SBIR a upřesnění výjimky ze zákona o veřejných zakázkách při realizaci investic 
ve VaVaI. Důvodem je možnost zavedení nového nástroje pro cílenou podporu VaV. 

4. Upravit a zpřesnit práva k výsledkům VaV a jejich využití (§ 16), dále zachovat                 
a zpřesnit §11. 

5. Zajistit zjednodušení procedur při přijímání projektů do veřejných soutěží, tzn. zavést 
povinnost poskytovatele zjišťovat údaje z registrů veřejné správy a zavedení možnosti, 
se stanovením lhůty, pro odstranění nedostatků při prokazování způsobilosti. Důvodem 
je snížení administrativní zátěže žadatelů o podporu. 

6. Zmocnění RVVI ke stanovení pravidel procesování a ukončování projektů. Důvodem      
je skutečnost, že od vyhlášení výsledků soutěží nejsou stanovena žádná normativní 
pravidla pro poskytovatele, jak nakládat s výsledky průběžných a následných kontrol 
projektů. 

7. Zvážit možnost definovat některé nové formy komerční realizace výsledků výzkumu, 
které jsou a budou podporovány z EU fondů (start up, spin off, a pod.)  

8. Umožnění účelové dotace pro vytvoření fondu, který bude sám financovat jednotlivé 
projekty VaV. Důvodem je skutečnost, že podpora prostřednictvím fondů je důležitým      
a dosud nevyužívaným nástrojem. 

9. Umožnění poskytovat podporu na "větší" projekt subjektu, který pak bude poskytovat 
podporu dalším subjektům (kvazi fond). Důvodem je zajistit možnost a způsob 
poskytování podpory pro některé typy aktivit  jako proof of concept apod., kdy je efektivní 
financovat VaV prostřednictvím sdružených finančních prostředků, jak je plánováno          
v novém období podpory z fondů EU. 
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VR bere informace na vědomí a doporučuje pokračovat ve zpracování návrhu novely podle    
TA ČR i jejího projednávání s resorty. Členové VR obdrží finální verzi návrhu TA ČR z KaTA. 
 
5. Doplnění orgánů programů TA ČR 
VR byla informována, o přípravě na doplnění orgánů programu ALFA na základě širšího 
návrhu schváleného VR na jednání 11. ledna 2013. O rozhodnutí Předsednictva bude VR 
informována. Současně bylo konstatováno, že na základě oslovení institucí, komor                  
a profesních svazů i návrhů VR je k dispozici dostatečný počet návrhů na doplnění členů 
orgánů programu CK. KaTA připraví souhrnný přehled spolu s životopisy, který zašle členům 
VR týden před příštím zasedáním VR. 
   
6. Strategie TA ČR 2025 (plán VR) 
Informaci o stavu příprav dokumentu Strategie TA ČR 2025 podal prof. Mařík, stěžejní 
otázkou je příprava programů TA ČR a jejich financování z národních zdrojů i fondů EU 
v období 2014 až 2020. Příprava uvedeného dokumentu je také v přímé souvislosti 
s pokračujícím meziresortním jednáním o systémovém řešení podpory aplikovaného výzkumu. 
 
7. Stav procesů hodnocení projektů  
VR projednala informaci zpravodaje prof. Zuny o stavu personálního zajištění a činnosti 
oponentů i orgánů  v programech TA ČR. Bylo konstatováno, že přínosem je nově zavedené 
hodnocení ekonomického zdraví uchazečů a hodnocení případných duplicit. Byl vznesen 
dotaz na počet oponentů z oblasti výzkumu a praxe. Bylo uvedeno, že je stále příliš vysoký 
počet možných hodnocených oborů jedním oponentem, a to 3 hlavních a 6 vedlejších.  
Je třeba aby v budoucnu  oponent nedostával k hodnocení projekty v oborech, u kterých nemá 
prokázánu odbornou způsobilost v životopise. Oponent by měl hodnotit pouze projekty, které 
spadají do jeho „hlavních“ oborů. Byla zdůrazněna nutnost zvýšení kvality posudků                  
a nepoužitelnost posudků prokazatelně podhodnocených nebo nadhodnocených.  
I jeden „úmyslně“ podhodnocený posudek může kvalitní projekt vyřadit. Vyloučení projektu 
zpravodajem při 3 kladných posudcích musí být zcela výjimečné a prokazatelně zdůvodněné. 
Konečné pořadí projektů je zveřejňováno formou přehledu podpořených projektů. 
 
8. Program CK - změny v zadávací dokumentaci  
Informace o finálním návrhu změn v zadávací dokumentaci programu CK a hodnotících 
procesech podal zpravodaj prof. Hajič. Zadávací dokumentace a hodnotící procesy budou 
respektovat dále uvedené zásady: 2 zahraniční a 3 domácí oponenti, zpravodaj EHK 
vyhodnotí všechny oponentní posudky a ve svém vyjádření zdůrazní klady a zápory                 
v hodnocení oponentů, oponenti budou seznámeni s vyhodnocením jejich posudků a budou 
moci sdělit své stanovisko, při hodnocení bude, mimo odbornou stránku, také hodnoceno 
ekonomické zdraví uchazečů, soulad s Prioritami výzkumu a případné duplicity v rámci ČR. 
Dopracovaný materiál přípravy veřejné soutěže programu CK bude projednán na příštím 
zasedání VR. 
                                                                                       
9. Různé 
a) Koncepce TA ČR v oblasti PR 

Informaci o koncepci, kterou bude TA ČR uplatňovat v oblasti PR podala Ing. Bízková. 
Cílem aktivit PR je podporovat dobré jméno TA ČR a informovat o programech                    
i činnostech zaměřených na podporu VaVaI. VR vzala informaci na vědomí a podpořila 
realizaci   presentované koncepce.                

b) Materiály v eKlep 
VR byla informována o aktuálních materiálech týkajících se VaV s vazbou na TA ČR, které   
je možno z KaTA vyžádat. 
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c) Článek Ing. Bízkové v LN  
VR byla informována o postupu Předsednictva ve vztahu k publicitě v médiích a doporučuje 
dát prostor předsedům EHK a RPP, s cílem informační podpory aktivit TA ČR. 

d) Společné setkání TA ČR s řešiteli CK ČVUT 
VR byla informována o setkání vedení TA ČR se zástupci CK působících na ČVUT, a to za 
účasti rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. Setkání se bude konat v úterý              
5. 2. 2013 v 8.30 hod, v zasedací síni rektorátu ČVUT, Zikova 4, Praha 6 - Dejvice. Členové 
VR byli pozváni na uvedené setkání.  

e) Jednání VVVKMT Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Dne 28. 2. 2013 v 10.00 hod. se koná jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, členové VR v případě zájmu oznámí 
svou účast do 15. 2  2013  D. Rottové, a tajemníkovi Ing. Samkovi. 
 
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. března 2013 v 9.00 hod. 
v sídle TA ČR - Business centrum Hadovka - Evropská 2589/33b, Praha  

Další jednání je plánováno na pátek 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  7. února  2013 


