ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 155
Datum: 23. 5. 2013

Od–do: 9:30–13:15 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Komárek, Rottová, Knorr, Kobert (body 4 a 13),
Pilátová (bod 3), Stehlíková a Havránek (bod 2), Gulázsi (bod 7), Novotná (bod 12)
Omluveni: Kebo
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 154. zasedání přTA
Zápis ze 154. zasedání přTA ze dne 16. 5. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Příprava projektů do OP LZZ
Havránek společně se Stehlíkovou představili přTA vypracovaný návrh projektu
TA ČR, který bude podán do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ) MV s názvem „Nastavení systému dalšího rozvoje Technologické
agentury ČR“.
Havránek uvedl, že k tomuto návrhu projektu budou v příštím týdnu prodiskutovány
připomínky s MV a po jejich vypořádání by byl projekt podán do soutěže.
Havránek dále informoval o druhém projektu, připravovaného do OP LZZ, který se
týká hodnotitelských kapacit pro TA ČR.
Předsednictvo zdůraznilo důležitost projektu pro TA ČR a potřebu tento projekt co
nejdříve dopracovat.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby předložila dopracovaný projekt Nastavení
systému dalšího rozvoje TA ČR na zasedání přTA před jeho odesláním do soutěže
(1).
Předsednictvo se dohodlo s p. Havránkem, že připraví základní teze projektu na
hodnotitelské kapacity TA ČR, které zašle přTA k doplnění (2).
O1: KaTA
T: 5. 6. 2013
O2: KaTA
T: 27. 5. 2013
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA02021326
KaTA předložila přTA žádost příjemce projektu TA02021326 o změnu termínu
dosažení výsledku z důvodu formální chyby, jež vznikla při návrhu projektu.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost příjemce projektu TA02021326.
TA01020348
V rozhodnutí o schválení žádosti o změnu projektu TA01020348 byla chybně
uvedena věc žádosti. Příjemce podal námitku proti rozhodnutí a žádá opravu.
Předsednictvo vyhovuje námitce příjemce projektu TA01020348.
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Oponentní řízení projektů:
TA02010412,
TA02010680,
TA02030759,
TA02030915,
TA02030612, TA02030871.

TA02011362,
TA01010185,

TA02030394,
TA01010878,

TA02030664,
TA02010541,

Předsednictvo vzalo na vědomí výsledky oponentních řízení uvedených projektů.
TA01010162
Příjemce projektu podal námitku proti zamítavému rozhodnutí TA ČR ve věci změny
výsledků projektu.
KaTA svolá se zástupci účastníků projektu schůzku k projednání námitky a nově
uvedených informací o předpokládaných výsledcích a žádosti o jejich změnu a poté
bude přTA informovat.
O: KaTA
KT: 14. 6. 2013
Předsednictvo bere informaci na vědomí a souhlasí s uspořádáním schůzky s
příjemci.
4. SME-07 – Směrnice pro změnová řízení
Kobert prezentoval přTA Směrnici pro změnová řízení. Jedná se o revizi stávající
směrnice pro změnová řízení projektů. Na základě rozhodnutí přTA byla připuštěna
možnost změny projektů v otázce přesunů nákladů z kategorie investiční náklady do
ostatních kategorií uznaných nákladů a naopak, což si vyžádalo změnu přílohy č. 2
– typy změn u realizovaných projektů zmíněné směrnice.
Dále byly odstraněny vazby některých změn na některé programy a veřejné
soutěže. Bylo doplněno, že vždy mají před touto tabulkou přednost konkrétní
smluvní podmínky.
Dále bylo řešeno, zda umožnit v případě některých úkonů v TA ČR vůči příjemcům
komunikaci prostřednictvím e-mailu. Bylo rozhodnuto, že tento způsob komunikace
je možný.
Bízková požaduje zakotvení doplňujícího kroku kontroly, aby byla kontrolována
případná změna čísla účtu z důvodu snížení transparentnosti financování projektu.
KaTA prověří, v kolika případech a z jakých důvodů dochází ke změnám čísla účtu,
a prověří, zda nemůže prostřednictvím této změny dojít ke zneužití prostředků.
O: KaTA
T: 4. 6. 2013
Předsednictvo schválilo Směrnici pro změnová řízení.
5. Připomínky k technické novele ZVZ
Předsednictvo se zabývalo připomínkami TA ČR k návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Kobert uvedl, že snahou připomínek ve variantě 1 bylo odstranit nejzásadnější
problémy, které se vyskytují v programu BETA kvůli přílišnému formalismu při
zadávání veřejných zakázek.
Jako variantu 2 Kobert uvedl upravit pouze výjimku pro VaV v § 18 odst. 1 písm. c)
a tuto variantu upřednostnil.
Předsednictvo se dohodlo na variantě 2. Změna výjimky je navržena tak, že se bude
vztahovat pouze na poskytovatele dle z. č. 130/2002 Sb.
6. Vypořádání úkolů ze zasedání přTA
Předsednictvo se zabývalo několika vytipovanými úkoly v rámci úkolové agendy
TA ČR.

2

7. Výsledky kontroly projektu TA01031311
Gulázsi informoval přTA o stavu kontroly projektu TA01031311, která měla být
provedena na základě požadavku přTA vyplývajícího ze 146. zasedání.
Gulázsi uvedl, že z objektivního důvodu výměny zpravodaje, byla kontrola posunuta
na 12. 6. 2013. Na místě bude provedena finanční kontrola projektu.
Předsednictvo rozhodlo o tom, že původní zpravodaj bude odvolán z projektu
TA01031311 a tento projekt bude přidělen jinému zpravodaji.
Gulázsi dále informoval přTA o projektu, u něhož byly zaznamenány časté změny
čísla účtu, na který jsou zasílány finanční prostředky k řešení projektu (celkem 3x za
dobu realizace projektu 2011–2013). Oddělení auditu a kontroly byl dán podnět ke
kontrole projektu a prozatím bylo pozdrženo vyplacení prostředků na rok 2013.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí a žádá o předání informací o výsledku
kontroly tohoto projektu.
O: KaTA
T: 4. 6. 2013
8. International STI Policy Evaluation Conference
Předsednictvo diskutovalo o účasti zástupců TA ČR na konferenci s názvem
„Evaluation of STI policies, instruments and organisations: new horizons and new
challenges“, která se koná ve dnech 14.–15. 11. 2013 ve Vídni.
Předsednictvo pověřilo Matolína, aby zorganizoval návštěvu předsednictva
TA ČR v FFG, která by byla spojena s účastí na konferenci v listopadu t. r. (1).
O1: KaTA
KT: 1. 7. 2013
Předběžně bylo dohodnuto, že se konference za KaTA zúčastní 2 zástupci a za
přTA 3 členové. KaTA zajistí registraci účastníků (2).
O2: KaTA
KT: 31. 7. 2013
9. Nová spisová služba pro TA ČR
Předsednictvo na základě doporučení KaTA rozhodlo o výběru aplikace společnosti
602 Software pro účely spisové služby TA ČR.
10. Vypořádání Výroční zprávy KR za rok 2012
Předsednictvo souhlasí s navrženým vypořádáním zjištění vyplývajících z Výroční
zprávy KR za rok 2012 a pověřuje KaTA předáním vypořádání KR.
O: KaTA
T: 24. 5. 2013
Schůzka k Výroční zprávě KR za rok 2012, se uskuteční do konce června t. r.
11. Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu ALFA
Předsednictvo prodiskutovalo vyhlášení 4. veřejné soutěže programu ALFA, jež
zahrnovalo nutnost předložit úpravu programu ke schválení vládě, a to z důvodu:
• prodloužení doby trvání programu a
• zvýšení celkových výdajů na program nebo podprogram o více než 20 %.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby se spojila s p. Hájkem, který by zhodnotil
rozdělení podprogramu 2 (1).
O1: KaTA
T: 31. 5. 2013
KaTA zpracuje úpravu programu tak, aby byl připraven do společného zasedání
přTA, VR a KR a následně mohl být na jednání schválen a zaslán RVVI (2).
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O2: KaTA

T: 4. 6. 2013

12. Návrh vypořádání připomínek k programu DELTA
Předsednictvo se dohodlo na finálním znění vypořádání připomínek k programu
DELTA a pověřilo KaTA, aby takto upravené vypořádání bylo zasláno všem
příslušným resortům.
O: KaTA
T: 24. 5. 2013
V případě žádosti o ústní jednání k vypořádání připomínek k programu od
jednotlivých resortů se zúčastní za přTA Komárek.
13. SME-18 Směrnice pro personalistiku
Kobert a Knorr informovali přTA o schválení nové směrnice podepsané ředitelem
KaTA. Směrnice zakotvuje pravidla pro výběr zaměstnanců v souladu s metodikou
MMR ohledně pravidel strukturálních fondů.
Předsednictvo vzalo na vědomí Směrnici pro personalistiku.
14. Informace k materiálům o financování výzkumných organizací
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené informace k materiálům o financování
výzkumných organizací.
15. Informace z jednání o rozpočtu TA ČR na VVVKMT
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z jednání o závěrečném účtu TA ČR za
rok 2012 na schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS
PČR, která se uskutečnila dne 22. 5. 2013.
16. Vyhodnocení projektů podaných do 2. VS programu OMEGA a srovnání s 1. VS
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené vyhodnocení a srovnání podávaných
projektů v rámci 1. a 2. veřejné soutěže programu OMEGA.
17. Různé
Předsednictvo diskutovalo o tématech schůzky pracovní skupiny MPO – TA ČR, jež
se uskuteční dne 24. 5. 2013 v prostorách TA ČR.
Bízková uvedla, že MMR požádalo TA ČR o nominace členů do pracovních skupin
(PS) Rady pro fondy Společného strategického rámce, a to konkrétně:
• inovativní finanční nástroje – Komárek, Bunček (bude nahrazen zástupcem
z KaTA);
• trh práce, vzdělávání a boj s chudobou – Janeček, Stehlíková.
• pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu
a zaměstnanost a vzdělávání – Bunček, Perglová
KaTA předložila přTA k projednání revizi výzkumnou potřebu MPO – GEM.
Předsednictvo pověřilo KaTA s ohledem na revidovanou výzkumnou potřebu ze
strany MPO:
• pokračovat v procesu schvalování výzkumné potřeby a kromě posouzení
revidované verze oponentem provést navíc ještě revizní posouzení (doplnit
dalšího oponenta) s doplněním otázek týkajících se exkluzivity navržené
metodiky v kontextu mezinárodního rozměru a kontinuity dat a uvést, zda je
projekt hoden podpory;
• provést předběžné oznámení ve věstníku veřejných zakázek.
O1: KaTA
KT: 6. 6. 2013
O2: KaTA
T: 31. 5. 2013
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Další zasedání:

datum: 30. 5. 2013 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 155. zasedání předsednictva TA ČR
Program 155. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 155. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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