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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 152 
 
Datum: 2. 5. 2013  Od–do: 9:00–13:00 h 

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 
Přítomni: Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Pilátová (bod 2), Klubal a Štekl 
 (bod 3), Kopecký (bod 4), Stehlíková (bod 6) 
Omluveni: Bízková 

Jednání řídil: Janeček 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 151. zasedání přTA  

Do zápisu ze 151. zasedání přTA ze dne 24. 4. 2013 byly zapracovány připomínky 
a zápis byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění 
probíhá. 
 

2. Změny v projektech – doporučení Odd. realizace projektů 
 
TA02020169 
Předsednictvo revokovalo své rozhodnutí ze 151. zasedání k projektu TA02020169. 
O dalším postupu bude rozhodnuto až po výsledcích kontroly. 
 
TA01020348 
V rámci změnového řízení projektu TA01020348 požádal příjemce o opravu 
překlepu ve schváleném návrhu projektu.  
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit. 
 
Předsednictvo schvaluje žádost příjemce projektu TA01020348, podanou ve věci 
„Změna výsledku projektu“. 
 
TE01020118 
Předsednictvo se zabývalo žádostí o přesun finančních prostředků z kategorie 
nákladů neinvestičních do kategorie nákladů investičních.  
 
Předsednictvo se dohodlo, že rozhodnutí o žádosti odloží na další zasedání přTA.  
 
TA01020565 
Příjemce požádal o změnu typu výsledku, a to z typu P – Patent na F – Výsledky 
s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor z důvodu nereálnosti dosažení 
patentové listiny do konce řešení projektu.  
Pilátová uvedla, že zpravodaj schválení změny projektu nedoporučil z důvodu 
nižšího přínosu nově navrhovaného výsledku. Příjemce naplňuje všechny podmínky 
pro prodloužení platnosti smlouvy dle rozhodnutí ze 148. zasedání předsednictva 
TA ČR.  
 
KaTA doporučuje žádost posoudit dle věcného obsahu, schválit přidání výsledku 
typu užitný vzor, zamítnout zrušení výsledku typu patent a umožnit příjemci 
prodloužení platnosti smlouvy. 
 
Předsednictvo rozhodlo o zamítnutí žádosti o změnu typu výsledku P – Patent na  
F – Výsledky s právní ochranou – užitný vzor. Povoluje však přidání nového 
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výsledku F.  
Předsednictvo dále rozhodlo o prodloužení Smlouvy s příjemcem, a to Dodatkem 
smlouvy. Příjemce bude vyzván k vyčíslení nákladů na výsledek a do konce září t. r. 
musí doložit podanou patentovou přihlášku. 
 
TA03010098 
Příjemce podal žádost o změnu metodiky vykazování režijních nákladů u všech 
dalších účastníků projektu z důvodu chybného vyplnění při podání žádosti o projekt. 
Změna ze zvolené metodiky full cost na požadovanou „Paušál (20 %)“ nebude mít 
vliv na výši celkových uznaných nákladů a s tím spojené podpory. 
 
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit. 
 
Předsednictvo schvaluje změnu metodiky vykazování režijních nákladů projektu 
TA03010098. 
 
TA03010594 
Příjemce podal žádost o změnu řešitele z důvodu plánovaného ukončení 
pracovního poměru stávajícího řešitele.  
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit. 
 
Předsednictvo schvaluje změnu řešitele projektu TA03010594. 
 
TA03011029 
Příjemce podal žádost o změnu řešitele projektu z důvodu plánovaného ukončení 
pracovního poměru stávajícího řešitele. Náplň, cíle, výsledky a uplatnění výstupů 
projektu na trhu změna neovlivní. 
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit. 
 
Předsednictvo schvaluje změnu řešitele projektu TA03011029. 
 
Projekty řešitele VÚV TGM, v. v. i. 
Jedná se o projekty č. TA02020128, TA02020184, TA02020314, TA02020320, 
TA02020395, TA02020621, TA02020808 a TA02020817. 
Příjemce se dotazuje na možnost financovat projekty řešené v rámci 2. veřejné 
soutěže programu ALFA z ostatních veřejných zdrojů. 
 
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zjistila složení konsorcií u výše uvedených 
projektů a plánované výsledky těchto projektů (1).  
 O1: KaTA       T: 7. 5. 2013 
 
 
Pilátová dále informovala o tom, že v programu OMEGA bude zřejmě potřeba 
doplnit členy EHK, jejichž počet se zdá předsedovi EHK nedostatečný. 
Předsednictvo se bude touto otázkou dle potřeby zabývat. 
 

3. INKA – koncept soutěžní dokumentace 
Předsednictvu byl předložen ke schválení koncept soutěžní dokumentace projektu 
„INKA – Inovační kapacity 2014+ Etapa I.“. Koncept soutěžní dokumentace včetně 
aktualizace projektu byl předsednictvu předložen na 151. jednání. Ve srovnání 
s touto verzí došlo v aktuálně předkládaném návrhu k terminologickému sjednocení, 
dopracování soutěžních podmínek, doplnění přílohy č. 10 – Štítky obálek a doplnění 
odůvodnění účelnosti. 
 
Komárek stručně shrnul celý proces přípravy soutěžní dokumentace.  
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Předsednictvo schválilo předloženou soutěžní dokumentaci a jmenovalo členy 
poroty. Obsazení jednotlivých pozic náhradníků bude schváleno per rollam 
v návaznosti na jejich termínovém potvrzení účasti během dnešního dne. 
 O: KaTA       T: 3. 5. 2013 
 

4. Zadání pro výběrové řízení – zpracování audio–video  
Předsednictvo schválilo zadání pro výběrové řízení ke zpracování audio–video filmů 
pro účely TA ČR a pověřilo KaTA realizací výběrového řízení. 
 O: KaTA       KT: 28. 6. 2013 
 

5. Spolupráce se SATI 
Matolín předložil přTA ke schválení několik otázek týkajících se projektu 
Technologických misí, na kterém TA ČR spolupracuje s CzechInvestem, konkrétně 
se jedná o přípravu mise do Vietnamu. TA ČR za tímto účelem oslovila State 
Agenecy for Technology Innovations (SATI), která by měla být hlavním kontaktem 
pro organizaci této mise. 
 
Předsednictvo rozhodlo, že v červenci t. r. bude na TA ČR pozvána delegace 
zástupců ze SATI z Vietnamu – zajistí KaTA (1).  
 O1: KaTA       KT: 30. 5. 2013  
 
Dále přTA pověřilo KaTA, aby kontaktovala MPO, CI a Hospodářskou komoru za 
účelem zajištění odpovídajícího jednání pro zástupce vietnamských společností (2). 
Předsednictvo se dohodlo, že by bylo vhodné využít pro spolupráci i projekty 
TA ČR, které se oborově shodují s potřebami vietnamských společností. Kebo v této 
souvislosti uvedl, že by byly využity projekty představené při jeho loňské návštěvě 
ve Vietnamu. Seznam projektů připraví Kebo společně s Matolínem (3). 
 O2: KaTA       KT: 14. 5. 2013 
 O3: KaTA + přTA      KT: 17. 5. 2013 
 
Předsednictvo se dohodlo na účasti Keba na Technologické misi do Vietnamu, která 
by se uskutečnila v termínů 16.–20. 9. 2013. Jako případný náhradník byl určen 
Komárek. 
 

6. Schválení vyhlášení JŘBU výzkumné potřeby MPO – GEM 
Předsednictvo schválilo vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění výzkumné 
potřeby MPO s názvem „Efektivní podpora podnikatelských aktivit v ČR“. 
Při zpracování výzkumné potřeby bude paralelně probíhat proces vyhlášení 
předběžného oznámení s procesem hodnocení mimořádné výzkumné potřeby.  
Předsednictvo pověřilo KaTA připravit informaci pro Radu programu BETA. 
 O: KaTA       T: 13. 5. 2013 
 

7. Projednání PR aktivit – témata pro setkání s novináři 
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zajistila prezentaci 1–2 projektů pro setkání 
s novináři a zároveň připravila seznam asi 20 projektů, ke kterým bude vytvořena 
krátká informace, která bude k dispozici všem účastníkům setkání na místě.  
 O: KaTA       KT: 17. 5. 2013 
 

8. Přiřazování oponentů k návrhům projektů programu CK 
Knorr informoval přTA, že databázi oponentů a jejich přiřazování bude spravovat 
dodavatel informačního systému a následně budou zaměstnanci KaTA kontrolovat 
jednotlivé přiřazování a zároveň s tím provede KaTA i kontrolu počtu hodnocených 
projektů na oponenta. 
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Předsednictvo vzalo informaci na vědomí. 
 

9. Informace z jednání k programu EPSILON 
Bunček podal krátkou informaci z jednání se zástupci resortů (MPO, MD a MŽP) 
k programu EPSILON, které se uskutečnilo dne 22. 4. 2013 v sídle TA ČR. 
Bunček uvedl, že bylo se zástupci resortů domluveno, že jim TA ČR zašle koncept 
programu EPSILON. 
 
Předsednictvo vzalo podané informace na vědomí. 
 

10. Informace z jednání pracovní skupiny DoP na MMR 
Bunček podal krátkou informaci z jednání pracovní skupiny pro přípravu Dohody 
o partnerství 2014–2020, které se uskutečnilo dne 26. 4. 2013 na MMR. 
 

11. Informace z jednání RVVI 
Předsednictvo vzalo na vědomí informace předložené Bízkovou z jednání RVVI ze 
dne 3. 5. 2013. 
 

12. Vyhledávání duplicit 
Předsednictvo se zabývalo porovnáním duplicit v rámci TA ČR a i z programů jiných 
poskytovatelů. 
 
Předsednictvo se dohodlo, že TA ČR nejprve prověří systém vyhledávání duplicit na 
dostupných datech a pak případně osloví MPO s žádostí o spolupráci na 
vyhledávání duplicit v zájmu efektivního vynakládání státních prostředků na výzkum 
a vývoj v ČR. 
 O: KaTA       T: 14. 5. 2013 
 

13. Informace o schůzce zástupců orgánů TA ČR (KR, VR, přTA) k otázce zlepšení 
kvality oponentů TA ČR  
Janeček informoval přTA o závěrech vzešlých z jednání pracovní skupiny k otázce 
zlepšení kvality oponentů TA ČR, které se uskutečnilo dne 29. 4. 2013 v sídle 
TA ČR. 
 
Janeček uvedl, že přítomné informoval o průběhu a výsledcích vyplývajících 
z hodnocení expertů, kteří prověřují oponentské posudky a samotné hodnocení 
oponentů a zpravodajů TA ČR. Na schůzce byly projednány projekty z programu 
ALFA 3. veřejná soutěž, u kterých bylo zjištěno rozdílné stanovisko oponentů 
a zpravodaje k projektu. 
 
Závěrem bylo dohodnuto, že se rozdílně hodnocené projekty v rámci ALFA 3 předají 
k hodnocení expertům, s čímž vyjádřilo přTA souhlas. Zároveň budou prověřeny 
i  případy, kdy byla činnost zpravodaje hodnocena negativně i přes 3 kladné 
oponentské posudky. 
 O: prac. skupina      KT: 31. 5. 2013 
 

14. Pozvánka na Mezinárodní seminář k hodnocení VO 
Mezinárodního semináře k hodnocení VO dne 3. 5. 2013 se zúčastní zástupci 
KaTA.  
 

15. Různé 
Seminář k Smart cities dne 7. 6. 2013 se zúčastní Stehlíková místo Bízkové, a to 
z důvodu konání společného zasedání přTA, VR a KR. 
 
Knorr informoval předsednictvo o interním školení pro vedoucí KaTA, které se 
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uskutečnilo dne 30. 4. 2013 a na němž byly prezentovány výsledky analýz 
zpracovaných Transparency International pro TA ČR. 
 
Komárek uvedl, že k vypořádání připomínek k programu GAMA bude neprodleně 
svoláno jednání s MPO a MŠMT. 
 
Předsednictvo vzalo informace na vědomí. 

 

Další zasedání: datum: 9. 5. 2013 v 13:00 h 

místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00 

Přílohy: Prezenční listina ze 152. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 152. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 152. zasedání přTA 

Zapsal:  Rottová 

Kontroloval:  Janeček 
 


