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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 147 
 
Datum: 28. 3. 2013  Od–do: 12:00–16:00 h 

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 
Přítomni:  Bízková, Janeček, Bunček, Komárek, Rottová, Knorr, Lavičková (bod 2), 
 Kopalová (body 3, 4, 5, 11 a 23), Kohoutová (body 3, 4, 5, 11 a 23), Kobert (bod 
 3), Kohlíčková (bod 6), Perglová (body 7 a 8), Slípek (bod 7), Kořínková (bod 8), 
 Bubeníková (body 10 a 13), Chudlarská (body 10 a 13), Slavíková (bod 17) 
Omluveni: Kebo 

Jednání řídil: Bízková 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 146. zasedání přTA  

K zápisu ze 146. zasedání přTA ze dne 21. 3. 2013 nebyly vzneseny připomínky 
a zápis byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich 
plnění probíhá. 
 

2. Změny v projektech – doporučení Odd. realizace projektů 
Předsednictvo na doporučení KaTA schválilo žádost o změnu způsobu vykazování 
režijních nákladů u ČVUT v projektu TA03011212. 
 

3. Směrnice pro vyhodnocení a vyhlášení výzkumných potřeb 
Předsednictvo po zapracování úprav vzešlých z diskuse schválilo Směrnici pro 
vyhodnocení a vyhlášení výzkumných potřeb v programu BETA. 
 

4. BETA – rozhodnutí o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení 
Předsednictvo rozhodlo o vyloučení uchazeče Sdružení dodavatelů  
AF-CITYPLAN, s. r. o., a Česká zemědělská univerzita v Praze, zastoupené 
společností AF-CITYPLAN, s. r. o., a uchazeče České vysoké učení technické v 
Praze z účasti v zadávacím řízení o veřejnou zakázkou TB010MMR027. 
 
Předsednictvo rozhodlo o vyloučení uchazeče Institut pro supervizi, evaluaci 
a vzdělávání z účasti v zadávacím řízení o veřejnou zakázkou TB01MPSV035.  
KaTA učiní všechny potřebné kroky k následnému zrušení zadávacího řízení, 
jakmile rozhodnutí o vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení nabyde právní 
moci.  
Předsednictvo ve věci této zakázky ukládá KaTA prověřit možnost použít jednacího 
řízení bez uveřejnění (JŘBU) a požádat resort o vyjádření, zda trvá na opakovaném 
vypsání této veřejné zakázky. 
 O: KaTA       T: 5. 4. 2013 
 

5. BETA – nominace člena do RP 
Předsednictvo schválilo jmenování Ing. J. Culka členem RP BETA na základě 
doporučení VR.  
 

6. OMEGA – nominace členů do EHK  
Na základě doporučení VR předsednictvo schválilo jmenování prof. PhDr. Ing. Věry 
Majerové, CSc., PhDr. Zdenky Vajdové, RNDr. Radima Perlína, Ph.D., 
a PhDr. Jiřího Vinopala, Ph.D., do EHK programu OMEGA. 
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7. Projekt INKA – postupová zpráva 
Předsednictvu byla předložena postupová informace k projektu INKA. KaTA 
předloží na 148. zasedání body, o nichž bude nutné rozhodnout vzhledem k 
zadávací dokumentaci. 
KaTA dále uvedla, že se uskutečnilo výběrové řízení na právní kancelář a následně 
byla vybrána nejvhodnější nabídka právní kanceláře JUDr. Michal Štekl na 
zpracování soutěžní dokumentace a zajištění zadávacího řízení v rámci projektu 
INKA. Smlouva by měla být finalizována během 29. 3. 2013, aby její plnění mohlo 
začít v týdnu od 2. 4. 2013. 
 

8. Přehled úkolů ze Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK) a dalších 
usnesení vlády 
Kořínková informovala o plnění usnesení vlády, z kterých vyplývají úkoly pro TA ČR. 
Kořínková byla pověřena, aby připravila výčet aktivit ze SMK a Koncepce podpory 
malých a středních podniků, kde je TA ČR spolugestorem a resort průmyslu 
a obchodu hlavním gestorem (1). Tento výčet bude sloužit jako materiál pro jednání 
pracovní skupiny MPO–TA ČR. Následně budou o některých opatřeních 
diskutováno i v rámci pracovní skupiny TA ČR–CI. 
Kořínková zároveň navrhne termín 5. 4. pro jednání pracovní skupiny  
MPO–TA ČR, na kterém bude tato problematika projednána (2). 
Předsednictvo konstatovalo, že v rámci úkolů vyplývajících z usnesení vlády je třeba 
postupovat s MPO koordinovaně. 
 O1: KaTA       T: 29. 3. 2013 
 O2: KaTA       T: 29. 3. 2013 
 
Dále přTA rozhodlo u SMK k plnění opatření d) z projektové karty č.40 (tj. vytvoření 
týmu špičkových odborníků v TA ČR pro poskytování poradenství institucím 
v oblasti transferu technologií, včetně poradenství manažerům CTT), že by TA ČR 
mohla navrhnout projekt, který by byl financován z OP VK. Předsednictvo pověřilo 
Perglovou, aby připravila návrh dopisu pro MŠMT s tím, že lze toto opatření zajistit 
systémovým projektem z OP VK. Vzhledem k tomu, že OP VK i implementační 
dokument OP VK umožňují, aby TA ČR mohla být žadatelem v tomto programu, 
TA ČR požádá o změnu podmínek výzvy z příslušné prioritní osy tak, aby mohla být 
příjemcem podpory v tomto projektu (3). 
 O3: KaTA       T: 5. 4. 2013 
 
V rámci tohoto bodu byla projednána analýza pro RVVI k Národním prioritám 
orientovaného výzkumu (POV). KaTA připravila analýzu přiřazením jednotlivých 
běžících projektů TA ČR k POV podle dopředu stanoveného „převodníku“. 
Předsednictvo rozhodlo, že tato analýza bude předána RVVI.  
 

9. Materiály pro jednání VR – schválení 
Předsednictvo schválilo předložené body a materiály pro 26. zasedání VR, které se 
uskuteční dne 5. 4. 2013 v sídle TA ČR. KaTA zajistí jejich předání. 
 O: KaTA       T: 29. 2. 2013 
 

10. Doplnění oponentů pro 2. veřejnou soutěž programu CK dle kategorií CEP 
Předsednictvo rozhodlo, aby v souvislosti s hodnocením projektů ve 2. veřejné 
soutěži programu CK byly osloveni oponenti zařazení v databázi TA ČR pro 
hodnocení projektů v programu ALFA (1). Dále využít databáze oslovovaných 
subjektů (akademie, vědecko-výzkumné organizace, platformy apod.) doplněné 
například o lékařské fakulty vysokých škol (lékařské obory se mezi těmi 
nedostatečně obsazenými objevují nejčastěji) a požádat o zprostředkování žádosti 
přímo odborníkům z problematických oblastí (2). 
Bunček navrhl, aby byly obeslány i firmy, jejichž databázi sestavuje a povede 
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Slavíková. Předsednictvo s návrhem souhlasí – KaTA zajistí (3). 
 O1:        T:   5. 4. 2013 
 O2:        T: 10. 4. 2013 
 O3:        T:   5. 4. 2013 
 

11. TB0100MD012 – nové posouzení a hodnocení nabídek  
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila návrh řešení k veřejné zakázce 
TB0100MD012 a předložila jej přTA na 148. zasedání. 
 O: KaTA       T: 9. 4. 2013 
 

12. ALFA – dodatečné podpoření návrhů projektů ve 3. veřejné soutěži PP2 a PP3 
Knorr navrhl, že by v případě dodatečného podpoření návrhů projektů ve 3. veřejné 
soutěži programu ALFA mělo přTA vyčkat s rozhodnutím až po projednávání 
rozpočtu ve vládě – květen 2013. Předsednictvo se poté bude otázkou podpory 
dalších projektů dále zabývat. 
Předsednictvo s návrhem Knorra souhlasí.  
 

13. Informační semináře pro příjemce CK 
KaTA předala přTA informaci o konání informačních seminářů pro příjemce 
programu CK. Seminář v Praze se uskuteční dne 10. 4. 2013 a za přTA se jej 
zúčastní Bízková. Seminář v Brně se uskuteční dne 23. 4. 2013 a zúčastní se jej 
jako zástupce přTA Janeček. 
Předsednictvo vzalo informace na vědomí a ukládá KaTA rozeslat pozvánky na 
semináře (1). 
Předsednictvo pověřilo vedoucího Odd. auditu a kontroly, aby připravil pro potřeby 
seminářů případy nevhodné aplikace uznaných nákladů zjištěných TA ČR na 
základě prováděných kontrol (2). 
 O1: KaTA       T: 29. 3. 2013 
 O2: KaTA       T:   5. 4. 2013 
 

14. Průběžná informace o programech TA ČR 
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR. 
 

15. Průběžná informace o rozpočtu TA ČR 
KaTA předložila přTA průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR. 
Knorr dále prezentoval výhledový rozpočet poskytovatelů veřejné podpory 
připravený RVVI. 
Předsednictvo vzalo předložené informace na vědomí. 
 
V souvislosti s rozpočtem TA ČR Bízková připomněla, že od 1. 4. 2013 se členové 
přTA stanou zaměstnanci TA ČR a je třeba, aby se členové přTA domluvili na 
velikosti svého úvazku v TA ČR. 
 

16. Průběžná informace o stavu kontrol  
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol předloženou 
Odd. auditu a kontroly. 
 

17. Průběžná informace o PR aktivitách TA ČR 
Předsednictvo projednalo harmonogram PR aktivit na měsíc duben 2013. 
 
Prezentovat TA ČR na veletrhu INVENTO 2013, který se bude konat ve dnech  
6.–8. 6. 2013 v Praze, bude Komárek. 
 
Předsednictvu byla také předložena pozvánka na 10. 4. 2013 na 29. schůzi 
VVVKMT, na které bude projednána Výroční zpráva o činnosti KR za rok 2012  
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– účast za přTA Komárek. KR bude pozvánka přeposlána s žádostí o nahlášení 
člena KR, který se jednání zúčastní. 
 O: KaTA       T: 28. 3. 2013 
 
Předsednictvo se dohodlo, že začátky zasedání přTA budou přesunuty na 13 h. 
 

18. Informace o činnosti koordinační skupiny MŠMT k zahraniční spolupráci 
Janeček podal krátkou informaci o činnosti koordinační skupiny MŠMT k zahraniční 
spolupráci. 
Předsednictvo vzalo informace na vědomí. 
 

19. Informace o jednání s p. Krausem z Fraunhoferova institutu 
Janeček uvedl, že schůzka mezi zástupci TA ČR a ústavu MOEZ Fraunhoferovy 
společnosti v Praze bude zorganizována v dubnu 2013. MOEZ bude zastupovat 
jeho statutární zástupce a další vedoucí oddělení. 
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí. 
 

20. Informace o ukončení auditu účetní závěrky 
Knorr informoval přTA, že firma PwC ukončila audit účetní závěrky TA ČR za rok 
2012, a to s výrokem „bez výhrad“. KaTA domluvila s PwC, že audit účetní závěrky 
TA ČR za rok 2013 bude předán již v lednu 2014. 
Předsednictvo bere na vědomí a vyjádřilo souhlas s výše navrženým. 
 

21. Protokol o hlasování přTA per rollam ze dne 25. 3. 2013 – Směrnice o stížnostech 
ve veřejné soutěži  
Předsednictvo schválilo hlasováním per rollam Směrnici o stížnostech ve veřejné 
soutěži. Protokol z hlasování přTA per rollam je přílohou tohoto zápisu. 
 

22. Informace z kulatého stolu k Národnímu programu reforem 
Janeček podal krátkou informaci z kulatého stolu k Národnímu programu reforem, 
kterého se zúčastnil dne 25. 3. 2013. 
Předsednictvo bere informaci na vědomí. 
 

23. Identifikace výzkumných potřeb – stanovení termínu 
KaTA předložila přTA návrh postupu při stanovení termínu pro spuštění výzvy 
k identifikaci výzkumných potřeb v rámci programu BETA na rok 2013.  
KaTA navrhuje, že tato výzva bude zahájena k 3. 4. 2013. Předsednictvo s návrhem 
souhlasí a rozhodlo, že sběr výzkumných potřeb prostřednictvím IS BETA bude 
probíhat do 15. 5. 2013.  
 

24. Instrukce k používání informačního systému 
Bylo domluveno, že si jednotliví členové přTA mohou vyžádat pracovníka IT v rámci 
TA ČR, který je zaškolí v používání aplikace Google. 
 

25. Různé 
Janeček informoval o vypořádání připomínek k Národní politice VaVaI (NP), kdy po 
diskusích nebude v NP uvedeno rozšíření daňových úlev. 
V souvislosti s probíhající aktualizací Národní politiky VaVaI ČR z roku 2009 byla 
Kořínková pověřena sledovat proces schvalování materiálu a následně nové úkoly 
vyplývající pro TA ČR z aktualizované verze po jejím schválení. 
 O: KaTA       KT: 15. 4. 2013 
 
Bízková podala krátkou informaci o schůzce s ředitelem ÚPV p. Kratochvílem dne 
25. 3. 
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Předsednictvo bere předložené informace na vědomí. 
 

Další zasedání: datum: 4. 4. 2013 v 13:00 h 

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

Přílohy: Prezenční listina ze 147. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 147. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 147. zasedání přTA 
Protokol z hlasování per rollam ze dne  

Zapsal:  Rottová 

Kontroloval:  Bízková 
 


