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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 140 
 
Datum: 7. 2. 2013 ve 13:00 hod. Od – do: 13:00 – 17:00 

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 
Přítomni: Bízková, Janeček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Chudlarská a Bubeníková (bod 
 2), Slavíková (bod 3 a 13), Šulcová Z. (bod 4), Kobert (bod 5, 6 a 8), Kohlíčková 
 (bod 7), Stehlíková (bod 11),  
Omluveni: Bunček 

Jednání řídil: Janeček 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 138. a 139. zasedání přTA  

Předsednictvo schválilo zápis ze 139. zasedání přTA ze dne 31. 1. 2013. Čistopis 
zápisu ze 138. přTA bude předložen ke kontrole a schválení přTA per rollam. 
Úkoly vyplývající z těchto zápisů jsou plněny nebo jejich plnění probíhá. 
 O: KaTA       T: 22. 2. 2013 
 

2. CK - návrh hodnotícího procesu 
Předsednictvo diskutovalo o hodnotícím procesu, který předložila KaTA. Body 
procesu byly schváleny ve znění navrženém KaTA. 
 

3. Osnova zprávy o činnosti  
Předsednictvo schválilo v upravené podobě osnovu Zprávy o činnosti TA ČR za rok 
2013 a Slavíková je pověřena, aby připravila návrh Zprávy do konce září t. r. (1) 
Zároveň budou Slavíkové zpřístupněny materiály VR a KR. 
Předsednictvo může v průběhu přípravy Zprávy o činnosti posílat Slavíkové náměty 
a příspěvky, které by mohly být zařazeny do Zprávy o činnosti. 
 O1: KaTA       KT: 15. 9. 2013 
 

4. ALFA - změna dalšího účastníka projektu TA01011030; TA01010613  
Šulcová Z. uvedla, že společnost České technologické centrum pro anorganické 
pigmenty a.s. (ČTCAP) přechází jako soubor hmotných, nehmotných 
a osobnostních složek podnikání na společnost Precheza a.s., která se stává 
jediným akcionářem a tedy i vlastníkem společnosti ČTCAP. Příjemce zaslal 
veškeré potřebné materiály a dokumenty k posouzení změny včetně dohody o 
převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na nového účastníka. KaTA 
doporučuje změnu účastníka schválit. 
Předsednictvo dle doporučení KaTA změnu schvaluje. 
 

5. Schválení směrnice o zrušení veřejné soutěže  
Kobert prezentoval přTA směrnici o zrušení veřejné soutěže, jejímž účelem je 
stanovit pravidla pro postup při rušení veřejné soutěže. Směrnice upravuje proces 
rušení veřejné soutěže od identifikace důvodu pro zrušení veřejné soutěže až po 
zveřejnění rozhodnutí o zrušení veřejné soutěže. Směrnice je ekvivalentem procesu 
R03 Zrušení veřejné soutěže. Obsahuje důvody, za kterých je možné zrušit 
veřejnou soutěž, proces identifikace těchto důvodů, proces vypracování a 
předložení návrhu na zrušení VS, proces vypracování rozhodnutí a zveřejnění 
zrušení veřejné soutěže, včetně způsobu evidence rozhodnutí o zrušení. Návrh této 
směrnice je předložen předsednictvu ke schválení v souladu s postupem 
stanoveným SME- 01 pro řízení vnitřních předpisů. 
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Předsednictvo směrnici o zrušení veřejné soutěže schválilo. 
 

6. Schválení směrnice pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže 
Kobert dále prezentoval i směrnici pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže, jejímž 
účelem je stanovit pravidla pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže. Směrnice 
upravuje proces od vypracování návrhu zadávací dokumentace až po vyhlášení 
veřejné soutěže v obchodním věstníku, na webových stránkách TA ČR a předložení 
Komisi. Je ekvivalentem procesu R01 příprava a vyhlášení veřejné soutěže. 
Upravuje obecná pravidla vyhlášení soutěže, popisuje proces zahrnující zpracování 
návrhů zadávací dokumentace, její připomínkování, předložení ke schválení, 
projednání, zadávání do IS Patriot a další, včetně zaevidování rozhodnutí o 
vyhlášení veřejné soutěže.  
Předsednictvo schvaluje Směrnici pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže. 
 

7. OMEGA – trvání platnosti prohlášení předsednictva k povinnosti příjemců 
poskytovat výsledky za tržní cenu v OMEGA 1. veřejná soutěž 
Kohlíčková uvedla, že příjemce veřejné podpory v programu OMEGA je dle 
čl. 15 Využití výsledků projektu ve Všeobecných podmínkách povinen nabídnout 
výsledky uživatelům za nejvyšší možnou protihodnotu, ve výši odpovídající tržní 
ceně k poskytování práv k duševnímu vlastnictví, v případě neexistence tržní ceny 
je oprávněn poskytnou tyto výsledky za cenu minimálně zahrnující náklady potřebné 
k dosažení výsledků a přiměřený zisk. V programu OMEGA jsou hlavními uživateli 
výsledků orgány státní správy a územně samosprávné celky, které ale 
nebyly/nejsou ochotny za výsledky z realizovaných projektů poskytnout řešiteli 
finanční protihodnotu. Předsednictvo v rámci 1. veřejné soutěže tedy vydalo k 
řešení této problematiky prohlášení, které je uvedeno na webových stránkách TA 
ČR.  
KaTA předkládá přTA k rozhodnutí, zda v případě 2. veřejné soutěže programu 
OMEGA bude toto stanovisko přTA platit i nadále. 
 
Předsednictvo rozhodlo, že výše uvedené stanovisko předsednictva je platné také 
pro 2. veřejnou soutěž. 
 

8. Informace o nabídce spolupráce ze strany společnosti poskytující právní služby ve 
Vietnamu  
Kobert informoval přTA, že TA ČR byla nabídnuta spolupráce ze strany jedné 
společnosti z Vietnamu. Jedná se o společnost Hiep&Asociates law firm (dále jen 
HALF), která je společností poskytující právní poradenství v oblasti investování, 
mezinárodního obchodu, obchodních společností, daní, bankovnictví a financování, 
duševního vlastnictví, řešení sporů a dalších. Hlavní oblastí působnosti je Hanoi, 
Vietnam. O TA ČR se tato společnost dozvěděla na podnikatelské konferenci 
Vietnam – Česká republika. Prosí, aby si TA ČR uchovala kontakt na tuto 
společnost pro případ potřeby vzájemné spolupráce.  
Předsednictvo rozhodlo nabídku založit pro případné využití při možné budoucí 
spolupráci s Vietnamem – Česko-Vietnamské projekty. 
 

9. Závěry z jednání na MŽP - PCP, nový program, konference 
Předsednictvu byla předložena informace o jednání na MŽP, které se uskutečnilo 
dne 25. 1. 2013, jehož se zúčastnil Bunček a Kobert. Na jednání bylo projednáno i 
zapojení TA ČR do konference k Eko-inovacím. 
 
Ze závěrů jednání vyplývá několik úkolů, jejichž splněním je pověřena KaTA. 
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10. Program 20. zasedání KR a příprava na jednání s KR o směrnici o stížnostech ve 
veřejné soutěži 
Předsednictvo se seznámilo s programem 20. zasedání KR, které se uskuteční dne 
8. 2. 2013 v Praze. KaTA předložila přTA tabulku se stížnostmi v programu ALFA 3 
– stav ke dni 6. 2. 2013. Předsednictvo bere tyto informace na vědomí. 
 
Předsednictvo dále diskutovalo znění směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži, 
kterou bude společně s KR projednávat po zasedání KR. Bylo též diskutováno 
ponechání rezervy pro programy TA ČR, kvůli možnosti navrácení projektu do 
soutěže po změně rozhodnutí přTA (podání stížnosti, jiná zjištění). Předsednictvo 
s ponecháním rezervy souhlasí, ale po vyhlášení výsledků soutěže již nelze podávat 
stížnosti.  
 

11. Stav projektu s Cambridge 
Předsednictvo schválilo rozšíření projektového týmu Spolupráce s Cambridge 
University. Projekt je veden Kebem, který se s pracovním týmem dohodne na 
dalším postupu v rámci projektu.  
 

12. ÚPV - pozvánka na Kulatý stůl 6. 3. 2013 
Účastí na kulatém stolu pořádaném ÚPV dne 6. 3. 2013 byl pověřen Komárek. 
 

13. Udělení záštity konferenci pořádané CEMC  
Předsednictvo schvaluje převzít záštitu nad pořádanou konferencí. 
 

14. Regionálním investičním fórum  
Předsednictvo schválilo žádost Komárka o účast na Regionálním investičním fóru 
v Olomouci, které se uskuteční ve dnech 11. – 12. 3. 2013. KaTA zajistí vše 
potřebné. 
 O: KaTA       T: 22. 2. 2013 
 

15. Různé 
Knorr uvedl, že se připravují semináře pro orgány programu BETA k seznámení 
s plánovanými změnami v rámci hodnotícího procesu programu. Dále se připravuje 
seminář pro garanty/zástupce resortů, kteří předkládají výzkumné potřeby. KaTA 
informuje přTA o konání těchto seminářů a zařadí je do přehledu akcí. 
 O: KaTA       T: 22. 2. 2013 
 
Janeček informoval o průběhu jednání pracovní skupiny na MŠMT k OP 3V, kde 
byly diskutovány i 3 prioritní osy. Janeček uvedl, že pasáž, připravená kolektivem 
vedeným Bunčekem a prezentovaný na jednání T. Perglovou, byla kladně přijata. 
Předsednictvo vzalo podané informace na vědomí. 
 
Knorr informoval přTA o zakázce TB01MPSV034, kdy vyhlášení této zakázky bylo 
zrušeno rozhodnutím č.j. TACR/1286/2013 ze dne 6. 2. 2013. 
 
Kebo informoval o stavu spolupráce s Brazílií – na TA ČR by měla společnost 
OMEGA Engenharia zaslat informaci o jejich představě spolupráce. Na základě této 
informace budou osloveny technické univerzity v ČR, zda by měly o spolupráci se 
společností OMEGA zájem a připravila by se další konference s firmou OMEGA. 
 
Komárek podal krátkou informaci o jednání na ČVUT, jež se uskutečnilo 5. 2. 2013 
– CK na ČVUT mají zájem se integrovat, aby byla partnery TA ČR. 
 
Komárek dále informoval o schůzce na Úřadu vlády dne 6. 2. 2013 – diskuze o 
strukturálních fondech se zástupci sekretariátu RVVI a právní zástupkyní MŠMT. 
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Další zasedání: datum: 12. 2. 2013 

místo: Helsinki 

Přílohy: Prezenční listina ze 140. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 140. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 140. zasedání přTA 

Zapsal:  Rottová 

Kontroloval:  Janeček 
 


