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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 132 
 

Datum: 6. 12. 2012 v 10:00 hod. Od - do: 10:00 – 16:00 

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

Přítomni: Bízková, Bunček, Kebo, Komárek, Knorr, Rottová, Kopalová (bod 2 a 15), Petkov 
(bod 3), Bubeníková (bod 3 a 4), Stehlíková (bod 6) 

Omluveni: Janeček 

Jednání řídil: Bízková 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 131. jednání přTA 

K zápisu ze 131. zasedání přTA ze dne 22. 11. 2012 nebyly vzneseny připomínky 
a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.  
 

2. BETA - vyjádření RP k doporučení hodnotící komise 
Předsednictvo TA ČR schvaluje:  

1) uchazeče Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., veřejná výzkumná 
instituce, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána jako nejvhodnější k 
veřejné zakázce TB010MZP065 - Analýza a řešení environmentálních rizik 
provozu malých vodních elektráren ve vazbě na vodní organizmy; 

2) uchazeče Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., veřejná výzkumná 
instituce, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána jako nejvhodnější k 
veřejné zakázce TB010MZP062 - Analýza materiálových toků odpadních 
elektrozařízení a možnosti navýšení jejich recyklace, využití a opětovného 
použití; 

3) uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., jehož nabídka byla 
hodnotící komisí vybrána jako nejvhodnější k veřejné zakázce 
TB010MZP059 - Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení 
rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje 
zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem; 

4) uchazeče ECO trend s.r.o., jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána jako 
nejvhodnější k veřejné zakázce TB010MZP063 - Výzkum a sledování 
nebezpečných složek v komunálním odpadu. 

 
3. OMEGA – zadávací dokumentace 

Petkov předložil přTA úpravu zadávací dokumentace programu OMEGA dle 
rozhodnutí přTA ze 129. zasedání. 
Předsednictvo schválilo úpravy v ZD. 
 
KaTA byla pověřena připravit návrh tiskové zprávy ke zveřejnění na web TA ČR, jak 
to bude s vyhlášením programů CK a OMEGA (1). Tiskovou zprávu připraví Petkov 
ve spolupráci s tiskovým mluvčím TA ČR, který text upraví a poté jej zašle pro 
informaci přTA. 
 O1: KaTA       T: 7. 12. 2012 
 
KaTA dále připraví harmonogram všech aktivit spojených s 2. veřejnou soutěží 
programů CK a OMEGA (2). 
 O2: KaTA       T: 14. 12. 2012 
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4. Směrnice pro hodnotící proces návrhů projektů předložených v programu OMEGA 
2. VS 
Bubeníková prezentovala přTA aktualizaci a úpravy hodnotícího procesu u návrhů 
projektů předložených v programu OMEGA 2, veřejná soutěž. 
Předsednictvo předložené změny v hodnotícím procesu programu OMEGA schválilo 
a pověřuje KaTA, aby připravila analýzu na možné navýšení finančních prostředků 
na 2. veřejnou soutěž programu. 
 O: KaTA       T: 18. 12. 2012 
 
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila pro oponenty programu OMEGA  
e-learningový kurz v souladu se ZD a hodnotícím procesem (2). Zároveň KaTA podá 
přTA informaci o tom, kolik oponentů má TA ČR v databázi na hodnocení programu 
OMEGA (3) a podle výsledku z databáze případně udělat nábor na hodnotitele (4). 
 O2: KaTA       KT:  4. 1. 2013 
 O3: KaTA       T: 20. 12. 2012 
 O4: KaTA       T: dle potřeby 
 

5. Průběžné zprávy – posunutí termínu pro dodání do TA ČR 
Předsednictvo projednalo návrh na změnu termínu dodání průběžných/závěrečných 
zpráv TA ČR pro všechny programy mimo programu BETA. 
Předsednictvo rozhodlo, že termín na dodání průběžných zpráv TA ČR od řešitelů 
projektů bude sjednocen – 2 týdny po Novém roce pro dodání věcné i finanční části. 
 

6. Popularizace VaV – projekt VaVpI 
Stehlíková předložila přTA informaci o přípravě projektového záměru a iniciaci 
projektu „Propagace výzkumu a vývoje“.  
 

7. Iniciace projektu SF 2014+ 
Bunček informoval o přípravě projektu SF 2014+, o schůzce neformální pracovní 
skupiny k tomuto tématu. 
Předsednictvo schvaluje iniciační dokument projektu „Příprava SF 2014+“ 
a pověřuje Kancelář realizací projektu – vedoucí týmu ustanovena Perglová, za 
přTA je gestorem projektu Bunček. 
 O: KaTA       KT: 17. 1. 2013 
 

8. Záštita konference „Podpora VaV a inovací v České republice“ 
Předsednictvo rozhodlo, že společnosti Naviga 4 udělí záštitu TA ČR za podmínky, 
že také MŠMT konferenci udělí svou záštitu.  
 

9. Mediální monitoring 
Předsednictvo souhlasí se zabezpečením monitoringu tisku formou služby sdílené 
TA ČR a GA ČR. 
 

10. Návštěva p. Wessnera 
Matolín předložil přTA informaci o připravované návštěvě p. Wessnera, kdy se jeho 
plánované vystoupení v lednu 2013 před RVVI nemůže uskutečnit, a tudíž bude 
muset být přesunuto na jeden z následujících měsíců (únor – duben).  
Matolín bude informovat p. Wessnera o termínech zasedání RVVI ve zmíněných 
měsících a p. Wessner si termín zvolí dle svých časových možností. 
 O: KaTA       T: 12. 12. 2012 
 

11. ALFA - žádost o ukončení řešení projektu TA02030827 
Kancelář předložila přTA žádost příjemce HILLEX s. r. o. o ukončení řešení projektu 
č. TA02030827 a o ukončení smluvního závazku.  
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Předsednictvo souhlasí s ukončením projektu TA02030827 a vrácením celé částky 
dotace od příjemce a pověřuje KaTA, aby připravila dohodu o ukončení řešení 
projektu. 
 O: KaTA       T: 12. 12. 2012 
 

12. Setkání zástupců ČR v pracovních skupinách a orgánech EU, OECD a Rady Evropy 
a dalších institucí v oblastech vzdělávání a odborné přípravy, VaV, mládeže a 
sportu 
Předsednictvo se dohodlo na účasti Komárka na setkání zástupců ČR v pracovních 
skupinách a orgánech EU, OECD a Rady Evropy a dalších institucí v oblastech 
vzdělávání a odborné přípravy, VaV, mládeže a sportu, které se uskuteční dne 11. 
12. od 15:00 hod. KaTA zajistí vše potřebné k účasti Komárka na setkání. 
 O: KaTA       T: 7. 12. 2012 
 

13. Setkání s delegací Taiwanu k MoU 
Předsednictvo se setkalo se zástupci Taiwanu. Předmětem diskuse byl další rozvoj 
spolupráce. 
Samostatný zápis z jednání připraví Matolín. 
 O: KaTA       T: 7. 12. 2012 
 

14. BETA - souhlas příjemce s podpisem dodatku ke Smlouvě 
Kancelář předložila přTA souhlas příjemce s podpisem dodatku ke Smlouvě - 
TB010MZV044. Příjemce souhlasí s podmínkou přTA ze 131. zasedání. 
Předsednictvo bere vyjádření příjemce na vědomí. 
 

15. BETA – vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a zrušení zadávacího řízení 
zakázky TB010MZP051 
Předsednictvo bere na vědomí:  

• vyloučení uchazeče -  Česká geologická služba, z účasti v zadávacím řízení 
k veřejné zakázce TB010MZP051 - Návrh legislativních a věcných kritérií pro 
definici geotermálního zdroje energie z horninového prostředí; 

• zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce TB010MZP051 - Návrh 
legislativních a věcných kritérií pro definici geotermálního zdroje energie z 
horninového prostředí. 

 
16. Informace z jednání RVVI 

Bízková předložila přTA informace z jednání RVVI. Předsednictvo bere informaci na 
vědomí.  
 

17. Informace o projednávání rozpočtu na VVVKMT 
Předsednictvo bere na vědomí informaci o schválení kapitoly rozpočtu TA ČR na 
schůzi VVVKMT dne 29. 11. 2012. Vilém dle požadavku předsedkyně Výboru 
dopracuje informace o rozpočtu na rok 2013, které chtěla vysvětlit. Tato informace 
bude předána předsedkyni Výboru písemně. 
 O: KaTA       T: 13. 12. 2012 
 

18. Informace o semináři STAR Metrics 
Předsednictvo bere na vědomí informace o semináři STAR Metrics, který se 
uskutečnil dne 28. 11. 2012 v sídle TA ČR. Z tohoto semináře byl pořízen 
videozáznam, jenž bude zveřejněn na webu TA ČR (1). Tisková zpráva z této akce 
bude též uveřejněna na webu (2). 
 O1: KaTA       T: 12. 12. 2012 
 O2: KaTA       T: 12. 12. 2012 
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19. Stav zahraniční spolupráce TA ČR 
Předsednictvu byl předložen stav zahraniční spolupráce TA ČR. Předsednictvo bere 
tyto informace na vědomí. 
 

20. Informace ze služební cesty – Kypr 
Bízková předložila přTA informace a zápis ze zahraniční služební cesty – Kypr, 
konference 1st SME Assembly. Předsednictvo vzalo informaci na vědomí a ukládá 
KaTA získat zprávu EK o SME a nastudovat ji pro potřeby TA ČR. 
 O: KaTA       T: 31. 12. 2012 
 

21. Informace z jednání se SPaD 
Bizková podala krátkou informaci o jednání s představenstvem Svazu průmyslu a 
dopravy ze dne 27. 11. 2012. Předsednictvo bere informaci na vědomí a ukládá 
KaTA připravit do konce 1. lednového týdne 2013 podklady pro jednání komise 
SPaD. 
 O: KaTA       T: 4. 1. 2013 
 

22. Informace z jednání s ÚPV 
Bízková informovala o jednání s předsedou ÚPV dne 23. 11. v sídle TA ČR. 
Předsednictvo bere předloženou informaci na vědomí a ukládá KaTA připravit Akční 
plán. 
 O: KaTA       KT: 31. 1. 2013 
 

23. Setkání s náměstkem MŠMT Hrudou 
Perglová předložila přTA informace a závěry z jednání s náměstkem MŠMT Hrudou 
o spolupráci mezi MŠMT a TA ČR – 23. 11. 2012. 
Předsednictvo bere informace na vědomí a pověřuje KaTA splněním vyplývajících 
úkolů. 
 

24. Seminář Going Local 
Předsednictvu byly předloženy informace o pokroku v přípravě návštěvy zástupců 
EK – DG Connect. Záměr byl prezentován mezi výsledky služební cesty Bunčeka a  
Perglové v Bruselu 6. - 7. 11. 2012. Předsednictvu byly předloženy i návrhy 
případných bodů k diskuzi. Seminář Going Local je plánován na 30. 1. 2013. 
Předsednictvo bere informace na vědomí. 
 

25. Informace z pracovní skupiny MPO – TA ČR a CI – TA ČR 
Kořínková předložila přTA informaci z jednání pracovní skupiny MPO – TA ČR. 
Schůzka pracovní skupiny CI – TA ČR se dne 28. 11. 2012 neuskutečnila z toho 
důvodu, že se MPO doposud nevyjádřilo jednoznačně k návrhu dohody o spolupráci 
MPO – TA ČR a k návazné dohodě, jež je mezitím připravována zástupci TA ČR 
a agentury CzechInvest. 
Předsednictvo bere informace od Kořínkové na vědomí.  
 

26. Dopis MF – implementace IISSP  
Předsednictvo bere na vědomí předloženou zprávu o přípravě KaTA na zahájení 
provozu Státní pokladny od 1. 1. 2013 a zavedení Integrovaného informačního 
systému státní pokladny. 
 

27. Informace o změně termínu schůzky pracovní skupiny přTA, KR a KaTA k vnitřním 
předpisům 
Předsednictvo bylo informováno o změně termínu schůzky PS k vnitřním předpisům 
(Směrnice – účast členů KR na jednání hodnotících orgánů TA ČR; opravné 
prostředky). Schůzka se uskuteční dne 17. 12. 2012 od 9:00 hod. v sídle TA ČR. 
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28. Iniciace projektu Transparency International 

Knorr informoval o zahájení prací na projektu Transparency International - Snížení 
korupčního rizika v činnostech TA ČR. Předsednictvo bere poskytnutou informaci na 
vědomí. 
 

29. Analýza řešitelských týmů v první veřejné soutěži programu CK  
Kancelář předložila přTA zpracovanou analýzu řešitelských týmů v první veřejné 
soutěži programu CK. 
Předsednictvo bere materiál na vědomí a ukládá KaTA předat analýzu VR a KR – 
analýza byla zpracováno dle požadavku VR a KR na výjezdním zasedání všech tří 
orgánů TA ČR. 
 O: KaTA       T: 28. 12. 2012 
 

30. Pozvánka EEN - podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se 
zeměmi mimo EU  
Konference „Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se 
zeměmi mimo EU“, kterou pořádá EEN (Enterprise Europe Network) dne 17. 12. 
2012 od 9:00 hod. se zúčastní Kebo a Perglová.  
 

31. Informace o IS - pravidelný odečet prací  
Předsednictvo bere na vědomí předloženou písemnou informaci od ředitele KaTA 
týkající se IS TA ČR. 
 

32. Různé 
Bízková informovala, že poslanecká novela z. č. 130/2002 Sb. bude ve 3. čtení 
7. 12., zároveň podala informaci, že Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2012 byla ve 
vládě schválena. 
 
Předsednictvo žádá KaTA o zpřístupnění údajů k ALFA 3 již dne 7. 12. po skončení 
RP ALFA.  
 
Bunček podal krátkou informaci o účasti na jednání k IPN Metodika dne 3. 12. 2012.  

 

Další zasedání: datum: 13. 12. 2012 v 9:00 hod. 

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

Přílohy: Prezenční listina ze 132. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 132. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 132. zasedání přTA 

Zapsal: Rottová 

Kontroloval: Bízková 
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