ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 158
Datum: 13. 6. 2013

Od–do: 13:10–16:35 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Rottová, Knorr, Pilátová (bod 2), Těšínská
(bod 2), Horatius (bod 2), Kobert (bod 2), Šulcová M. (bod 3 a 8), Veselíková
(bod 4 a 5), Chudlarská (bod 8),
Omluveni: Komárek
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 157. zasedání přTA
Předsednictvo schválí zápis ze 157. zasedání prostřednictvím hlasování per rollam.
Úkoly vyplývající z jednání jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01020219
Příjemce požádal o souhlas s poskytnutím schváleného návrhu projektu MŽP.
K jeho poskytnutí je dle platné Smlouvy nutný souhlas druhé smluvní strany, tedy
TA ČR, o který příjemce žádá.
KaTA doporučuje souhlas příjemci udělit.
Předsednictvo souhlasí s poskytnutím schváleného návrhu projektu MŽP a dle
článku 9 odst. 3 písm. b) přílohy č. 2 Smlouvy o poskytnutí účelové podpory
odvolává v požadovaném rozsahu mlčenlivost příjemce.
TA01021058
Příjemce požádal o souhlas s prodloužením termínu platnosti smlouvy pro druh
výsledku certifikovaná metodika.
KaTA doporučuje schválit prodloužení termínu platnosti smlouvy dle požadavku
příjemce.
Předsednictvo se dohodlo, že všichni příjemci podpory TA ČR mohou žádat
o prodloužení Smlouvy u všech druhů výsledků, avšak ve všech případech budou
pečlivě a přísně posuzovány důvody změn.
Předsednictvo schválilo žádost příjemce projektu TA01021058.
Kebo se neúčastnil projednávání žádosti příjemce projektuTA01021058 z důvodu
podjatosti.
TB01CUZK004
Příjemce podal žádost o doplnění výzkumného týmu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změny členů výzkumného týmu u projektu TB01CUZK004.
Oponentní řízení projektů
Předsednictvo vzalo na vědomí výsledky oponentních řízení projektů TA01011466,
TA01020163,
TA02010698,
TA01021137,
TA02011201,
TA02030548,
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TA01010485,
TA01010861,
TA01011165,
TA01011512,
TA01020512,
TA02010311,
TA02010945,
TA02011293,
TA02011374,
TA02011402,
TA02020320,
TA02020663,
TA02020867,
TA02020948,
TA02020998,
TA02021135, TA02031195, TA02031288, TA02031414, TA01020491.
TA03031347
Příjemce žádá o změnu rozpočtu projektu. Dále příjemce žádá o změnu v rozložení
jednotlivých nákladových položek nad povolený limit 20 %. Tato změna nebude mít
vliv na celkově uznané náklady projektu a výsledky projektu.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu rozpočtu projektu TA03031347.
VÚV TGM, v. v. i.
Předsednictvo se opětovně zabývalo žádostí příjemce Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., o umožnění spolufinancování z veřejných
zdrojů u projektů č. TA02020128, TA02020184, TA02020320, TA02020341,
TA02020395, TA02020621, TA02020808, TA02020817.
Předsednictvo rozhodlo o zamítnutí žádosti VÚV TGM, v. v. i., týkající se uvedených
projektů.
TA01010162
Příjemce projektu podal dne 3. 5. 2013 námitku proti zamítavému rozhodnutí
TA ČR. Na základě jednání, které se k námitce uskutečnilo dne 31. 5. 2013, byla
námitka stažena.
Předsednictvo TA ČR souhlasí, aby stažení námitky bylo vyřízeno v souladu se
směrnicí SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích „Rozhodnutím
o zastavení řízení a podané námitce“ a aby již nebylo vyžadováno vyčíslení nákladů
spojených s certifikovanými metodikami, jež bylo stanoveno úkolem ze
149. zasedání předsednictva.
3. Stížnosti projednané KR
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR k projektu TD020101 o zamítnutí
stížnosti. Projekt nesplnil podmínky Zadávací dokumentace tím, že nebyla shodná
elektronická a listinná verze návrhu projektu.
Návrh projektu TD020101 bude vyřazen z 2. veřejné soutěže programu OMEGA.
4. Veřejná zakázka malého rozsahu – Filmy o TA ČR
Předsednictvo se dohodlo na zadání veřejné zakázky malého rozsahu, a to na
natočení krátkého filmu o TA ČR a o projektech TA ČR.
Předsednictvo doporučuje, aby byli osloveni minimálně 2 mimopražští potenciální
dodavatelé.
KaTA zajistí vše potřebné spojené s veřejnou zakázkou na filmy.
O: KaTA
KT: 30. 8. 2013
5. Rozhodnutí ÚOHS k veřejné zakázce TB0100MD008
Veselíková informovala přTA o rozhodnutí ÚOHS k veřejné zakázce
č. TB0100MD008, kdy byl návrh na zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky zamítnut a současně s tímto rozhodnutím ÚOHS zastavil
řízení na zákaz plnění smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.
Vzhledem k uvedenému rozhodnutí ÚOHS a k tomu, že všechny zúčastněné strany
mají zájem na uzavření smlouvy k zakázce MD, je KaTA pověřena, aby po nabytí
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právní moci rozhodnutí uzavřela smlouvu s uchazeči.
O: KaTA

T: 28. 6. 2013

6. Jednání na MF ze dne 10. 6. 2013
Předsednictvo se seznámilo se závěry z jednání na MF, které se uskutečnilo dne
10. 6. 2013 a jehož se za TA ČR zúčastnila Bízková.
7. Návrh na změnu programu ALFA
Předsednictvo schválilo návrh znění programu ALFA se zapracovanými požadavky
a doporučeními VR.
8. Výsledky formální kontroly 2. veřejné soutěže programu CK
Předsednictvo se zabývalo předloženými návrhy projektů, které byly komisí pro
posuzování formálních náležitostí návrhů projektů předloženy k vyřazení
z 2. veřejné soutěže programu CK. Kebo se neúčastnil projednávání projektů, kde
by mohlo dojít k podjatosti.
Předsednictvo rozhodlo o vyloučení následujících projektů z důvodů formálních
nedostatků návrhu projektu:
TE02000077, TE02000078, TE02000082, TE02000152 a TE02000209.
Rozhodnutí přTA zveřejní KaTA na webových stránkách (1) a projektům, které
neprošly formální kontrolou, bude zaslán oficiální dopis s rozhodnutím přTA (2).
O1: KaTA
T: 17. 6. 2013
O2: KaTA
T: 18. 6. 2013
9. Principy pro přípravu věcného záměru nového zákona o podpoře VaVaI
Předsednictvo diskutovalo o principech pro přípravu věcného záměru nového
zákona o podpoře VaVaI.
Z diskuse vyplynulo zadání, aby právníci KaTA ve spolupráci s AK a externími
experty připravili psanou informaci (analýzu), jakým jiným způsobem by mohlo být
pojato poskytování dotací v rámci veřejných zakázek a zda je třeba kombinovat
zákon č. 130/2002 Sb. a zákon o veřejných zakázkách (1). Zároveň právníci zjistí,
jaký postup je v této věci uplatňován v zahraničí (2).
O1: KaTA
T: 15. 8. 2013
O2: KaTA
T: 15. 8. 2013
10. Informace z jednání k rozpočtu na RVVI
Knorr informoval o jednání k rozpočtu, kterého se dne 12. 6. 2013 zúčastnil na
Úřadu vlády.
Bízková uvedla, že z jednání ke státnímu rozpočtu ČR vyplývá, že TA ČR bude
výrazně snížen poměr institucionálních prostředků na příští roky.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
11. Usnesení 121. zasedání Pléna České konference rektorů
Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení ze 121. zasedání Pléna ČKR ze dne
6. 6. 2013.
12. Dopis RVVI – vyjádření k uznávání druhu výsledků N – certifikovaná metodika
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis RVVI s vyjádřením k uznávání druhu výsledků
s označením N – certifikovaná metodika.
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13. EPÚ – možnost navrhnout kandidáty na ocenění 9. ročníku soutěže Evropský
vynálezce roku
Předsednictvo se seznámilo s žádostí ÚPV o nominace na kandidáty na ocenění
9. ročníku soutěže Evropský vynálezce roku – INVENTOR 2014.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prověřila výsledky projektů TA ČR, zda je některý
z nich evropským patentem a v kladném případě TA ČR navrhne Úřadu
průmyslového vlastnictví příslušné kandidáty k ocenění.
O: KaTA
T: 14. 6. 2013
14. Seminář s ÚOHS k veřejné podpoře
Předsednictvo bylo informováno o datu konání semináře k veřejné podpoře
pořádaného společně s ÚOHS, který se uskuteční dne 18. 7. 2013.
Perglová byla pověřena rozesláním pozvánky všem aktérům podpory VaVaI.
O: KaTA
T: 18. 6. 2013
15. Informace o účasti na výroční konferenci APVV v Bratislavě
Janeček podal krátkou informaci o své účasti na výroční konferenci APVV
uskutečněné dne 11. 6. 2013 v Bratislavě.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
16. Doporučení a stanoviska KR z 23. zasedání
Předsednictvo se seznámilo s dopisem KR obsahujícím doporučení a stanoviska
z 23. zasedání KR a pověřilo KaTA, aby připravila odpověď na tento dopis
a poskytla KR požadované materiály.
O: KaTA
T: 20. 6. 2013
17. Úkoly ze setkání na konferenci Research and Innovation
Bunček informoval o setkání na konferenci Research and Innovation, kterou
pořádala společnost Naviga 4 dne 11. 6. 2013, jíž se zúčastnil společně s Bízkovou
a Perglovou.
18. Další postup v přípravě programu EPSILON
Předsednictvo se dohodlo na dalším postupu v přípravě programu EPSILON,
a to na dopracování:
• PP1 by mělo zpracovat MPO – domluví Bunček.
• PP2 a 3 bude pověřen p. Hájek ve spolupráci s p. Krištofíkovou
O: přTA
T: 25. 6. 2013
19. Kontrola úkolů vzešlých z jednání přTA
Předsednictvo se zabývalo kontrolou úkolů vzešlých ze zasedání přTA, VR a KR.
V rámci této kontroly byl vyjasněn postup v řešení vybraných úkolů a u některých
byly posunuty termíny k jejich splnění.
20. Různé
Předsednictvo žádá o předložení přehledu hospodaření s finančními prostředky
TA ČR, který bude obsahovat přehledné zobrazení financí pro jednotlivé programy
– přebytky financí ve všech programech a současný stav rozpočtu (1).
Tento přehled bude projednán před zahájením jednání přTA k výběru projektů
k podpoře v rámci 2. veřejné soutěže programu OMEGA.
O1: KaTA
T: 18. 6. 2013
Bízková informovala, že se Komise pro hodnocení výsledků RVVI zabývala řešením
problematiky certifikovaných metodik. Výsledek jednání by mohl přispět k vyřešení
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této otázky.

Předsednictvo podrobně diskutovalo o otázce hodnocení 2. veřejné soutěže
programu CK, kde nebude po oponentech (zahraničních i tuzemských) vyžadováno
absolvování e-learningu. Toto školení slouží a nadále bude sloužit jako pomůcka a
učební materiál.
TA ČR tedy nevyžaduje pro hodnotitele 2. veřejné soutěže programu CK
absolvování e-learningu. Zpětná vazba bude zajištěna hodnocením zpravodaje. Do
přiřazování k hodnocení projektů budou zařazeni všichni přihlášení oponenti
v databázi TA ČR pro hodnocení programu CK.
Předsednictvo se zabývalo přípravou podkladů za TA ČR na zasedání RVVI, které
se uskuteční dne 28. 6. 2013.
Termín pro předání všech vypracovaných materiálů byl stanoven na 20. 6. 2013.

Kebo informoval přTA o jednání k vypořádání připomínek k programu DELTA, které
se uskutečnilo s MŠMT dne 12. 6. 2013. V úvodu požádal Komárek o vyjasnění,
jakých chyb se TA ČR dopustila při předkládání programu. Zástupci MŠMT se
zaměřili na interpretaci kompetencí MŠMT a vzhledem ke skutečnosti, že na jednání
za MŠMT nebyly osoby s příslušnou kompetencí, bylo dohodnuto, že se uskuteční
nové schůzka.
K vypořádání připomínek k programu DELTA se zástupci TA ČR sejdou dne 27. 6.
s MV.

Kebo informoval přTA o jednání a závěrech pracovní skupiny pro mezinárodní
spolupráci, na níž bylo diskutováno o závěrech ze společného zasedání přTA, VR a
KR ze dne 6. 6. 2013 v Jihlavě.

Předsednictvo se krátce zabývalo přípravou nového programu ZETA a všichni
členové si do 19. 6. 2013 projdou materiály od p. Fuska z VR a zašlou případné
připomínky (2).
O2: přTA
T: 19. 6. 2013
Další zasedání:

datum: 20. 6. 2013 v 11:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 158. zasedání předsednictva TA ČR
Program 158. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 158. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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