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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 149 
 
Datum: 11. 4. 2013  Od–do: 13:00–18:00 h 

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Rottová, Knorr, Kohlíčková (bod 2), Lavičková 
 (bod 3), Pilátová (bod 3), Slípek (bod 4), Klubal (bod 4), Bubeníková (body 5, 6 
 a 7), Chudlarská (bod 5), Kobert (body 6 a 9), Kopalová (bod 7), Reichl (bod 7), 
 Kovář (bod 8), Vilém (bod 11), Kořínková (body 12 a 13), Stehlíková (bod 14) 
Omluveni: Komárek 

Jednání řídil: Janeček 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 148. zasedání přTA  

Do zápisu ze 148. zasedání přTA ze dne 4. 4. 2013 byly zapracovány připomínky 
a zápis byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění 
probíhá.  
 

2. Nominace členů do RP OMEGA 
Předsednictvo na návrh VR jmenuje do RP OMEGA Ing. Janu Hakenovou, 
Ing. Igora Hartmanna, Mgr. Janu Majerovou, PhDr. Kamila Galuščáka, Ph.D. 
 

3. Změny v projektech – doporučení Odd. realizace projektů  
Kancelář předložila předsednictvu ke schválení změny v projektech a průběžné 
zprávy: 
 
TA02021451 
Příjemce žádá o úpravu harmonogramu řešení projektu a posunu termínů dosažení 
jednotlivých cílů. KaTA doporučuje změnu schválit. 
Předsednictvo rozhodlo schválit žádost o změnu projektu TA02021451 na základě 
doporučení KaTA. 
 
TB010MPSV032 
Předsednictvo schválilo průběžnou zprávu za 2. etapu řešení projektu 
TB010MPSV032. 
 
TB010CBU002 
Předsednictvo schválilo průběžnou zprávu za 1. etapu řešení projektu 
TB010CBU002. 
 
TA01010162 
Uchazeč požádal o změnu druhu a termínu dosažení výsledků. 
 
Předsednictvo rozhodlo v souladu s rozhodnutím ze 148. zasedání (bod 6) 
zamítnout žádosti o změny druhu výsledku patent i certifikovaná metodika na jiné. 
Žádost o opravu termínu dosažení a realizace u výsledku V004 rozhodlo schválit.  
 
KaTA požádá příjemce o vyčíslení nákladů vynaložených na vytvoření výsledku/ů 
druhu N-certifikovaná metodika (1).  
V případě potřeby se s příjemcem uskuteční schůzka k uvedené problematice. 
O postupu v této věci bude KaTA informovat přTA (2). 
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 O1: KaTA       T: 23. 4. 2013 
 O2: KaTA       KT: 30. 4. 2013 
 
TD010206 
Pilátová informovala o splnění úkolu ze 143. zasedání, kdy měla KaTA zajistit 
odborný posudek k odborné zprávě projektu TD010206 a oponentní řízení. 
Oponentní řízení proběhlo dne 27. 3. 2013, byl zajištěn odborný posudek a vzešly 
z něj další požadavky na příjemce. 
Další oponentní řízení je naplánováno na květen 17. 5. 2013. 
Finanční prostředky nebudou vyplaceny do výsledku dalšího oponentního řízení. 
Pilátová informovala, že údaje k projektu TD010206 budou zpřístupněny zástupci 
MZV, který má prověrku na utajovaný obsah a který posoudí, zda jde o výzkum či 
nikoliv. 
KaTA v této věci bude dále informovat přTA (3). 
 
Předsednictvo bere informaci na vědomí a souhlasí s předáním podkladů zástupci 
MZV k prověření.  
 O3: KaTA       KT: 21. 5. 2013 
 

4. Projekt INKA – doplnění iniciace projektu 
Slípek a Klubal předložili přTA doplnění iniciačního dokumentu k projektu INKA. 
Předsednictvo prodiskutovalo navržený iniciační dokument a rozhodlo o několika 
drobných úpravách. 
Představen byl také harmonogram realizace veřejné zakázky k projektu INKA  
– otevřená soutěž o návrh. 
Předsednictvo souhlasí s doplněním iniciačního dokumentu k projektu „INKA – 
Inovační kapacity 2014+“ a schvaluje harmonogram realizace veřejné zakázky. 
 

5. Zapojení databází ÚPV do hodnoticího procesu programu CK  
Na 144. jednání přTA informoval Ing. Pavel Komárek o možnosti využít v rámci 
hodnoticího procesu databáze ÚPV, z nichž je možné extrahovat patentové rešerše 
využitelné pro zkoumání duplicit v rámci hodnoticího procesu CK, popřípadě dalších 
programů TA ČR. Dále navrhl zapojit zaměstnance ÚPV do hodnoticího procesu TA 
ČR.  
KaTA předložila přTA návrh využití patentové rešerše v rámci programu CK, kdy 
navrhla, aby s ÚPV byla uzavřena dohoda například na uspořádání školení pro 
pověřené hodnotitele, jejichž úkolem je posoudit případné duplicity. Na školení by 
byli hodnotitelé seznámeni s databázemi a proškoleni ve tvorbě patentových 
rešerší. 
 
Předsednictvo rozhodlo, že KaTA poskytne ÚPV informace z přihlášek 
(formalizovanou strukturu výsledku) u probíhajících projektů v 1. veřejné soutěži, a 
to z 2. soutěžního kola, u nichž jsou výsledky typu patent (1). Současně s těmito 
údaji z přihlášek popíše KaTA i informace ke 2. veřejné soutěži programu CK – 
předpokládaný počet projektů, které se přihlásí do VS s výsledkem typu patent; 
proces hodnocení (2). ÚPV bude oficiální cestou požádáno, aby se vyjádřilo, jakým 
způsobem může TA ČR v této věci být nápomocno – přílohou dopisu budou i výše 
specifikované údaje (3).  
Po vyjádření ÚPV navrhne KaTA, zda a jakým způsobem se budou proškolovat 
pověření hodnotitelé. Tuto informaci předá k projednání na přTA (4). 
 O1: KaTA       T: 23. 4. 2013 
 O2: KaTA       T: 23. 4. 2013 
 O3: KaTA       T: 23. 4. 2013 
 O4: KaTA       KT: 7. 5. 2013 
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6. SME–16 Směrnice pro poptávkové řízení a zadávání veřejných zakázek v programu 
BETA 
Kobert předložil přTA ke schválení Směrnici pro poptávkové řízení a zadávání 
veřejných zakázek v programu BETA, kdy došlo ke sloučení dvou směrnic. 
Směrnice zahrnuje tzv. zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek 
a poptávkové řízení pro zakázky malého rozsahu. Kobert uvedl, že KR upozornila 
na to, že Směrnice pro zadávání veřejných zakázek (malý rozsah) považuje za 
nedostatečnou a dle tohoto podnětu bylo toto upraveno do nové Směrnice. 
 
Předsednictvo schválilo Směrnici pro poptávkové řízení a zadávání veřejných 
zakázek v programu BETA. 
 

7. TB0100MD012 – nové posouzení a hodnocení nabídek  
Předsednictvo se zabývalo dalším postupem v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky TB0100MD012. 
Po předložení několika variant Kanceláří se přTA rozhodlo zvolit variantu č. 1, kdy si 
pro účely posouzení nabídek zadavatel, který dle § 79/5 Zákona o VZ převzal 
procesní pravomoc hodnoticí komise, ve smyslu § 76/2 ZVZ, přizve poradce.  
 
Předsednictvo pověřilo Reichla, aby pro tyto účely zajistil poradce, a poté bude 
s přTA domluveno, kdy se nové posouzení nabídek k veřejné zakázce 
TB0100MD012 uskuteční. 
 O: KaTA       T: 18. 4. 2013 
 

8. Připomínkové řízení – Vyhodnocení programů 2011 
Kovář prezentoval vypořádání připomínek TA ČR k materiálu: „Souhrnné 
vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených roku 
2011“. 
Předsednictvo diskutovalo o jednotlivých připomínkách a navrhlo několik změn, 
které budou do materiálu zapracovány – připraví Kovář. Připomínky budou odeslány 
jako stanovisko TA ČR v rámci MPŘ. 
 O: KaTA       T: 12. 4. 2013 
 

9. Informace o stavu přípravy novely zákona č. 130/2002 
Kobert informoval přTA o stavu prací na přípravě novely z. č. 130/2002 Sb. 
V současné době je novela připravena, ale ještě je dopracovávána RIA (zvyšování 
kvality regulace), a jakmile bude RIA dopracována, bude novela zcela připravena. 
Další jednání k finalizaci novely se uskuteční ještě s MPO. 
Předsednictvo bere informaci na vědomí. 
 

10. Informace z 26. zasedání VR  
Rottová podala krátkou informaci z 26. zasedání VR, které se uskutečnilo dne 
5. 4. 2013.  
Všechny vyplývající požadavky VR jsou zapracovány v přehledu úkolů. 
Na jednání VR bylo uvedeno, že se uskuteční společné zasedání přTA, VR a KR  
– nyní je připraveno hlasování o termínu tohoto jednání. 
 
Předsednictvo vzalo informace na vědomí. 
 

11. Informace z jednání VVVKMT o Výroční zprávě KR za rok 2012 
Vilém informoval přTA o průběhu a závěrech jednání Výboru PS PČR (VVVKMT), 
kde byla projednána Výroční zpráva KR za rok 2012. 
Na tomto jednání k Výroční zprávě KR byla vznesena doporučení KR pro KaTA, jež 
zpracuje KaTA a podá k nim vysvětlení – všechna doporučení a požadavky KR jsou 
již zapracovány v přehledu úkolů. 
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Vilém uvedl, že se připravuje nová výzva na doplnění členů KR. 
 
V souvislosti s tímto bodem Vilém uvedl, že KR požaduje, aby byla dále 
informována ve věci trestního řízení s TA ČR. KaTA připraví informaci pro KR 
o všech trestních řízeních, která jsou na TA ČR podána. 
 O: KaTA       T: 10. 5. 2013 
 

12. Informace z jednání pracovní skupiny MPO–TA ČR 
Kořínková podala krátkou informaci z jednání pracovní skupiny MPO–TA ČR, která 
se uskutečnila dne 5. 4. 2013 na MPO. 
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí. 
 

13. Informace k přípravě programu nahrazujícího programy TIP a ALFA – programu 
EPSILON  
Kořínková předala přTA informace k přípravě programu nahrazující programy TIP 
a ALFA s názvem EPSILON.  
 
Předsednictvo se dohodlo, že by měla být k tomuto programu připravena schůzka 
s příslušnými zástupci resortů, které by do programu byly zapojeny, a to nejlépe na 
22. 4. 2013. KaTA v této souvislosti připraví dopis a pozve účastníky k jednání. 
 O: KaTA       T: 16. 4. 2013 
 

14. Informace o stavu přípravy OP Zaměstnanost – stav začlenění sociálních inovací a 
OP Praha  
Stehlíková podala informaci o stavu přípravy Operačního programu Zaměstnanost. 
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí. 
 

15. Různé 
Janeček informoval přTA o průběžném stavu kvality hodnocení oponentů externími 
experty. Po dokončení prověrky oponentů bude podána informace VR. 
 
Kebo informoval, že na příštím zasedání bude předložen Akční plán mezinárodní 
spolupráce. 
 
Kebo informoval o připravovaném jednání Dozorčí rady k IPn Metodika, které se 
uskuteční dne 23. 4. od 14:00 h na MŠMT. O výsledku jednání bude Kebo 
informovat přTA. 
 
Předsednictvo se zabývalo materiálem „Příloha č. 35 o veřejné podpoře k příručce 
pro příjemce podpory z prioritní osy 1 a 2 z OP VaVpI“ a pověřilo Kořínkovou, aby 
připravila k tomuto materiálu oficiální dopis na MŠMT – pro náměstka Zaorálka (1) s 
obsahem: 

• faktická připomínka, že se omezení příjmů ze smluvního výzkumu má 
vypustit (procento); 

• je nezbytné všechny ve veřejné podpoře vzdělávat, s výzvou pro MŠMT 
a příjemce podpory ke spolupráci ve vyjasňování podmínek (jednání 
v Bruselu s DG Competition a ÚOHS)  

• ze současného znění OP VaVpI vyplývají problémy, které mohou v praxi 
nastat – je třeba je řešit tak, aby současná rozhodnutí zásadním způsobem 
neovlivnila užití fondů EU v dalším období. 
O1: KaTA       T: 15. 4. 2013 

 
Bízková informovala o jednání Národního orgánu pro koordinaci MMR, kterého se 
dne 11. 4. 2013 zúčastnila.  
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Bízková dále uvedla, že MV otevřelo výzvu v OP LZZ. Kovář připraví projekt TA ČR 
do této výzvy. 
 
Bízková informovala o plánovaných schůzkách v příštím týdnu: 

• 16. 4.  – jednání s ministrem MPO, 
• 17. 4.  – návštěva místopředsedkyně Senátu Gajdůškové (účast Bízková, 

     Janeček, Bunček), 
 – Řešme problémy podnikání v regionech – seminář SPaD (účast 
     Kebo), 

• 18. 4. – prezentace TA ČR na Radě vysokých škol (účast Bízková  
  a Bunček). 

 
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila dopis na MMR s nominací Kořínkové 
do Resortní koordinační skupiny (2). 
 O2: KaTA       T: 19. 4. 2013 
 
Knorr informoval, že MŠMT zaslalo Smlouvu ke spolupráci na společném 
informačním systému pro administraci programů VaVaI. 
Knorr uvedl, že dne 16. 4. se k problematice jednotného IS uskuteční schůzka. 
 
Bunček informoval, že dne 23. 4. 2013 se uskuteční jednání k situační zprávě 
projektu IPn Metodika. Předsednictvo rozhodlo o účasti Perglové na tomto jednání. 
 
Předsednictvo vzalo předložené informace na vědomí. 
 

Další zasedání: datum: 18. 4. 2013 v 13:00 h 

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

Přílohy: Prezenční listina ze 149. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 149. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 149. zasedání přTA 

Zapsal:  Rottová 

Kontroloval:  Janeček 
 


