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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 123 

Datum: 5. 10. 2012 Od - do: 8:30 – 11:00 

Místo: Jihlava - Rančířov

Přítomni: Bízková, Janeček, Komárek, Knorr, Rottová  

Omluveni: Bunček, Kebo 

Jednání řídil: Bízková 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 122. jednání přTA 

Zápis ze 122. zasedání přTA ze dne 27. 9. 2012 nebyly vzneseny připomínky 
a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.  
 

2. Žádost o změnu projektu - změna smlouvy o spolupráci 
Předsednictvo se rozhodlo projednat žádost o změnu projektu č. TA02010967 
projednat na příštím zasedání. 
 

3. Účast zástupců TA ČR na různých akcích (semináře, konference, apod.) 
Předsednictvo diskutovalo účast zástupců TA ČR na různých akcích a rozhodlo, že 
bude o účasti zástupců TA ČR vždy rozhodnuto až na základě adekvátnosti 
příchozích pozvánek. 
Bízková uvedla, že na slavnostním otevření pavilonu centra pro výzkum toxických 
látek v prostředí - CETOCOEN, které se koná 8. 10. 2012 ve 13:00 hod. 
v univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity se zúčastní Štěpánek 
(KR). 
Dále se přTA zabývalo schůzí VVVKMT, na které bude mimo jiné projednán i 
rozpočet kapitoly TA ČR. Za přTA se zúčastní Bízková a Komárek a za KaTA Vilém. 
Vilém připraví podklady pro schůzi (zároveň s přípravou prověří i výhled rozpočtu na 
rok 2015 v rámci programu CK). 
Předsednictvo diskutovalo i účast zástupce přTA na jednání se zástupci projektu 
TE01020020 k překročení maximální míry podpory. Zúčastní se Janeček. 
 O: Vilém       T: 1. 11. 2012 
 

4. Stáže v TA ČR 
Předsednictvo se zabývalo žádostí studenta ze zahraničí o stáž v rámci TA ČR. Po 
krátké diskuze se přTA dohodlo, že tuto záležitost ještě projedná, ale prozatím 
z toho vyplývají 2 závěry, a to, že v obdobných případech bude student na stáž do 
TA ČR pozván anebo bude odkázán na jinou instituci, která mu obdobnou stáž 
může poskytnout. 
 

5. Formulář – Projektový záměr 
Na zasedání přTA byl předložen formulář pro iniciaci projektů. Bízková se vyjádřila 
ve smyslu, že není třeba mít navíc vnitřní předpis, ale formulář musí být závazný 
a projekty nesmí být spouštěny/zahájeny jinak než prostřednictvím formuláře.  
Formulář je určen pro interní projekty TA ČR (PRIORITY, OP LZZ, OP VaVpI, 
programy na Stáže). 
Předsednictvo rozhodlo o dopracování formuláře v části o rozpočtu - doplnit výpočet 
suma (1). Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby do této struktury byly převedeny i 
probíhající projekty, které sice nejsou interní, ale nejsou ukončené (2). 
 O1: KaTA       T: 15. 10. 2012 
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 O2: KaTA       T: 31. 10. 2012 
 

6. Návštěva TEKES - program 
Předsednictvo projednalo témata k řešení s finskou agenturou TEKES a rozhodlo, 
že budou zúžena do cca 5 okruhů (1). Zároveň KaTA připraví dopis (odpověď) 
v anglickém znění a okruhy budou přílohou dopisu - též v anglickém jazyce. V rámci 
dopisu bude též zmíněn dotaz na žádost TA ČR o poskytnutí hodnotitelů pro 
potřeby TA ČR (2). Termín návštěvy TA ČR ponechá na rozhodnutí finské strany. 
Bylo dohodnuto, že za TA ČR se zúčastní maximálně 5 zástupců. 
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby vznesla dotaz na CZELO, aby TA ČR 
zmapovali prostředí, kde by bylo možné sehnat/oslovit zahraniční oponenty (3). 
Janeček se optá na informace v DG Research. 
 O1: KaTA       T: 15. 10. 2012 
 O2: KaTA       T: 15. 10. 2012 
 O3: KaTA       T: 11. 10. 2012 
 

7. CK - žádost o změnu běžícího projektu TE01020028 
Předsednictvo se zabývalo žádostí o změnu realizovaného projektu - přidání řešené 
problematiky - prolaktin uvolňující peptid v léčbě obezity (v návaznosti na základní 
výzkum jsou do projektu zařazována nová témata beze změn rozpočtu). Zpravodaj 
se změnou souhlasil. Rada programu nedospěla hlasováním per rollam ke 
stanovisku.  
Předsednictvo rozhodlo o vyhovění žádosti o změnu projektu TE01020028. 
 

8. BETA – Vyjádření RP k doporučení hodnotící komise 
Předsednictvo schvaluje:  

• nabídku uchazeče Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, 
IČ: 00216208, jako nejvhodnější nabídku dle základního hodnotícího kritéria 
i všech dílčích kritérií (TB0100MD020); 

• nabídku uchazeče SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - 
Žižkov, IČ: 25793349 jako nejvhodnější nabídku dle základního hodnotícího 
kritéria i všech dílčích kritérií (TB0100MD015). 

Předsednictvo pověřilo KaTA znovu se podívat na námitku proti rozhodnutí, která 
byla v nedávné době podána a prověřit, zda podíl ceny na celkovém řešení projektu 
dle usnesení vlády má být 60 % (1). 
Předsednictvo požádalo KaTA, aby pro následná zasedání přTA připravila podrobně 
do formuláře pro přTA všechny informace související s předkládanými zakázkami  
+ zadávací dokumentaci (2). 
 O1: KaTA       T: 15. 10. 2012 
 O2: KaTA       T: průběžně 
 

9. Seminář k běžícím projektům ALFA 
Knorr informoval přTA o přípravách na seminář k probíhajícím projektům programu 
ALFA, který je plánován na 15. 11. 2012. V případě většího zájmu ze strany 
veřejnosti/příjemců bude řešeno přesunutí semináře z prostor TA ČR do prostor 
větších. Janeček vystoupí na semináři s úvodním slovem. 
 

10. Schůzka pracovní skupiny MPO – TA ČR 
Komárek podal krátkou informaci o schůzce pracovní skupiny MPO – TA ČR. 
Kořínková byla pověřena, aby navrhla termíny dalších schůzek pracovní skupiny až 
do 1. čtvrtletí roku 2013. 
Předsednictvo vzalo informace na vědomí. 
 O: KaTA       T: 19. 10. 2012 
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11. Zápis z EWG meetingu – TAFTIE 
Knorr předložil zápis ze služební cesty z TAFTIE EWG meeting. 
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí. 
 

12. Informování o průběhu závěrečného semináře projektu PROGR-EAST 
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o průběhu závěrečného semináře projektu 
PROG-EAST. 
 

13. TAFTIE Academy - Last chance for participating in networking 
Od TAFTIE Academy přišla informace o konání dvou školení. Předsednictvo 
záležitost vzalo na vědomí a rozhodlo, že workshopu Internationalisation Strategies 
– workshop je zaměřený na lidi zodpovědné za určování strategií v rámci agentur; 
se zúčastní Matolín. 
 

14. Informace o jednání na MPSV 
Bízková o jednání na MPSV bude informovat přTA na 125. zasedání. 
 

 

Další zasedání: datum: 11. 10. 2012 ve 14:00 hod. 

místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 

Přílohy: Prezenční listina ze 123. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 123. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 123. zasedání přTA 

Zapsal: Rottová 

Kontroloval: Bízková 
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