ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 160
Datum: 27. 6. 2013

Od–do: 11:45–16:10 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Šulcová M. (bod 2), Sedláková
(bod 2), Těšínská (bod 3), Pilátová (bod 3), Kopecký (body 10 a 11), Stehlíková
(bod 5), Slavíková (bod 7) Bubeníková (body 8 a 9)
Omluveni: Janeček
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 159. zasedání přTA
Zápis ze 159. zasedání přTA ze dne 20. 6. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající z
tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Schválení výsledků 2. veřejné soutěže programu OMEGA
KaTA předložila předsednictvu k rozhodnutí tabulku s pořadím projektů v 2. veřejné
soutěži programu OMEGA dle závěrů ze 159. zasedání.
Předsednictvo schválilo k podpoře 72 projektů v celkové hodnotě 68 502 tis. Kč.
KaTA zveřejní schválené výsledky veřejné soutěže na webových stránkách TA ČR.
O: KaTA
T: 28. 6. 2013
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA02021267
Příjemce projektu požádal o přesun finančních prostředků nad 20 % rozpočtu
z položky Ostatní náklady do položky Osobní náklady.
KaTA doporučila žádost zamítnout z důvodu neadekvátního požadavku příjemce.
Předsednictvo žádost o změnu zamítá.
TB010MZP065
Příjemce podal žádost o změnu členů výzkumného týmu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu členů výzkumného týmu projektu TB010MZP065.
TB010MZP066
Příjemce podal žádost o změnu člena výzkumného týmu a změnu úvazku člena
výzkumného týmu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu člena výzkumného týmu a změnu úvazku člena
výzkumného týmu projektu TB010MZP066.
TA03010331 a TA03010719
Příjemce EXBIO Praha, a. s., podal žádost o změnu projektů související s fúzí
sloučením společností rEcoli spol. s r. o., a EXBIO Praha, a. s.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
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Předsednictvo schvaluje žádost příjemce projektů TA03010331 a TA03010719.
TA03010752
Příjemce podal žádost o změnu řešitele z důvodu plánovaného ukončení
pracovního poměru stávajícího řešitele.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu řešitele projektu TA03010752.
TA01020512
Příjemce požádal o přidání výsledku projektu, který byl dosažen v roce 2011
a zadán do RIV, do schváleného návrhu projektu. Přidaným výsledkem bude
certifikovaná metodika.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost příjemce projektu TA01020512.
TB010MZV044
Příjemce předložil závěrečnou zprávu projektu v termínu dle všeobecných
podmínek. Na základě schválení zprávy budou proplaceny prostředky za poslední
etapu řešení. Závěrečné hodnocení projektu proběhne v červenci/srpnu.
KaTA doporučuje závěrečnou zprávu schválit a proplatit prostředky za poslední
etapu řešení.
Předsednictvo schvaluje závěrečnou zprávu projektu TB01MZV044 a souhlasí
s vyplacením podpory.
TA01011105
Příjemce projektu podal žádost o změnu řešitele projektu z důvodu úmrtí stávajícího
řešitele.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu řešitele projektu TA01011105.
TA01010088
Příjemce projektu podal žádost o posunutí termínu dosažení výsledků V001 a V002
na konec řešení projektu (12/2015) a realizace do 12/2017, a to s odkazem na
proběhlé oponentní řízení.
KaTA doporučuje žádost schválit a vyžádat od příjemce nejdéle do 6/2014 informaci
o podaných patentových přihláškách.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení a realizace výsledků V001
a V002 v rámci řešení projektu TA01010088 a souhlasí s návrhem KaTA k vyžádání
informací o podaných patentových přihláškách.
TE01020036
Příjemce žádal v 11/2012 o změnu zpravodaje, ta byla zamítnuta jako
neodůvodněná. Zpravodaj odmítl zpracovat stanovisko k průběžné zprávě.
KaTA doporučuje změnu zpravodaje.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby znovu kontaktovala zpravodaje projektu s žádostí
o vypracování stanoviska k průběžné zprávě a o jeho rozhodnutí informovala přTA.
O: KaTA
T: 28. 6. 2013
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Uskutečněná oponentní řízení:
Předsednictvo vzalo na vědomí výsledky oponentních řízení projektů TA02010099,
TA02010565,
TA02030639,
TA02030860,
TA01011802,
TA01021419,
TA02010372, TA02010379, TA02011078, TA02011116 a TA02030833.
TD010206
KaTA informovala přTA, že na základě oponentního řízení konaného 27. 3. 2013
doplnil příjemce projektu požadované dokumenty. Dále byl doplněn oponentní
posudek k výsledku projektu druhu „V“ a zároveň bylo doplněno vyjádření
zpravodaje k oponentnímu posudku již zmíněného výsledku.
Vzhledem k termínu ukončení projektu 30. 6. 2013 se na podzim uskuteční
závěrečné hodnocení projektu.
KaTA doporučuje vyplatit dotaci a uzavřít tím oponentní řízení.
Předsednictvo souhlasí s výsledkem oponentního řízení a s vyplacením dotace
projektu TD010206.
TA02030806
Příjemce žádá o povolení změny vykazování režijních nákladů.
KaTA doporučuje žádost o změnu zamítnout.
Předsednictvo žádost o změnu projektu TA02030806 zamítá.
TA02030572
Příjemce žádá o změnu hlavního řešitele. Důvodem této žádosti jsou personální
změny na straně příjemce. Změna nebude mít vliv na obsah ani na cíle projektu.
KaTA doporučuje žádost o změnu řešitele schválit.
Předsednictvo souhlasí se změnou hlavního řešitele projektu TA02030572.
TD010097
Na základě závěrečného hodnocení příjemce žádá o prodloužení Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory. Příjemce nezajistil realizaci výsledku podle uvedené
smlouvy – Certifikovaná metodika.
KaTA doporučuje prodloužit Smlouvu o poskytnutí účelové podpory a zaslat příjemci
dodatek.
Předsednictvo souhlasí s prodloužením Smlouvy s příjemcem projektu TD010097.
Kebo se projednání tohoto projektu nezúčastnil z důvodu střetu zájmů.
TA01030817
Příjemce žádá o změnu rozpočtu tak, aby mohl přesouvat finanční prostředky mezi
jednotlivými nákladovými položkami nad povolený limit.
KaTA doporučuje žádost o změnu odmítnout.
Předsednictvo žádost o změnu projektu TA01030817 odmítá.
TB01CUZK006
Příjemce podal žádost o změnu Smlouvy, kde je chybně uveden výsledek jako
„funkční prototyp“, do podoby, aby slova „funkční prototyp“ byla nahrazena slovy
„funkční vzorek“.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit a dodatkem ji upravit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu projektu TB01CUZK006.
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4. Zadání veřejné zakázky na studii pro daňové zvýhodnění VaV
Předsednictvo se rozhodlo odložit rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na studii pro
daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje na některé z dalších zasedání.
Předsednictvo si nejprve prostuduje materiály jednotlivých zprostředkovatelů a poté
by bylo zpřesněno zadání pro samotnou studii. Předsednictvo se dále bude zabývat
výběrem vhodné osoby, která by studii zpracovala.
5. Schválení záměru realizace scénické hry během oslav TA ČR
Předsednictvo podporuje ideový záměr a ukládá přípravnému týmu zpracovat do
14 dnů detailnější rozpracování návrhu „Přípravy hudebně-vizuálního díla“ pro
oslavy vzniku TA ČR a konkrétnějšího uměleckého tvaru.
O: KaTA
T: 9. 7. 2013
6. Materiály pro VR ke schválení
Předsednictvo schválilo předložené materiály pro 29. zasedání VR, které se
uskuteční dne 2. 7. 2013 od 9:00 h v sídle TA ČR.
KaTA předá materiály tajemnici VR.
O: KaTA
T: 28. 6. 2013
7. Harmonogram PR aktivit
Předsednictvo se zabývalo harmonogramem PR aktivit na měsíc červenec 2013.
K seminářům, jež se týkají realizace projektů a informací o nejčastějších chybách
v projektech v rámci programu OMEGA, bylo uvedeno, že tento seminář se
uskuteční dne 15. 7. v Praze a 19. 7. v Brně. KaTA zveřejní informaci o konání
těchto seminářů na webových stánkách TA ČR.
O: KaTA
T: 1. 7. 2013
8. Metodika pro hodnocení ekonomického zdraví uchazečů a Metodika prověřování
shody u podaných návrhů projektů
Předsednictvo schválilo Metodika pro hodnocení ekonomického zdraví uchazečů
a Metodika prověřování shody u podaných návrhů projektů. Tato Metodika mají
omezenou platnost, a to do konce srpna 2013, a platná jsou pouze pro program CK.
9. Seznam pověřených hodnotitelů ke schválení
Předsednictvo se zabývalo schvalováním pověřených hodnotitelů ekonomického
zdraví uchazeče a duplicit.
Předsednictvo se dohodlo, že tito pověření hodnotitelé budou připravovat
zhodnocení ekonomického zdraví a shody u podaných návrhů projektů (duplicit) pro
KaTA, která je zprostředkuje RP jako pomocný podklad k hodnocení.
KaTA předloží finální seznam pověřených hodnotitelů se všemi doplněnými údaji na
161. zasedání přTA.
10. Ceny TA ČR
Kopecký prezentoval přTA návrh programu v souvislosti s věcným oceněním
mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Je na zvážení, zda tuto akci pořádat v rámci agentury z vlastních zdrojů nebo zajistit
organizaci třetí stranou. Nominace na „Ceny TA ČR“ budou vybrány z projektů
programu ALFA (1. a 2. veřejná soutěž).
Předsednictvo se dohodlo, že program předávání ocenění bude sestaven dle
návrhu p. Kopeckého.
Předsednictvo rozhodlo o tom, že v rámci „Ceny TA ČR“ budou vyhlášeny tři ceny
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bez pořadí. Komise, která bude udělení cen vyhodnocovat, bude složena
ze 2 zástupců přTA, 2 zástupců VR, 1 zástupce KR, 2 zástupců KaTA, 2 členů Rady
programu ALFA a jednoho nezávislého experta.
Předsednictvo připomnělo, že je potřeba postupovat podle nařízení vlády č. 71/2013
Sb. A ceny lze udělit pouze fyzické osobě, tj. řešiteli.
11. Nejlepší spolupráce roku
Bunček předložil přTA k rozhodnutí, zda TA ČR bude sdílet udílení „Ceny TA ČR“
s akcí Nejlepší spolupráce roku, jako tomu bylo doposud, anebo tuto Cenu bude
vyhlašovat na samostatné akci. Jedná se o cenu, kterou TA ČR udělovala v
minulém roce namísto Ceny předsedy TA ČR společně s AFI v rámci vyhlašování
Nejlepší spolupráce roku (NSR).
Předsednictvo o tomto diskutovalo a dospělo k rozhodnutí, že by Cena TA ČR za
nejlepší spolupráci roku měla být realizována, a to vždy na začátku roku a nejlépe
ve spolupráci s dalšími organizacemi podporujícími VaV (SPaD, HK, CI…).
TA ČR se na konci letošního roku do NSR za rok 2013 pořádané AFI zapojí.
Bunček informuje AFI o rozhodnutí přTA a zároveň nabídne AFI spolupráci ve
smyslu uskutečnění NSR na začátku každého kalendářního roku s tím, že by byly
zapojeny i další organizace. TA ČR do budoucna upřednostňuje, aby se Ceny za
nejlepší spolupráci roku a „Ceny TA ČR“ integrovaly.
12. Stanoviska a doporučení KR z 24. zasedání
Předsednictvo pověřilo KaTA přípravou odpovědi na Stanoviska a doporučení KR
z 24. zasedání konaného dne 21. 6. 2013. KaTA předloží návrh odpovědi ke
schválení přTA na 161. zasedání.
O: KaTA
T: 2. 7. 2013
13. Předpokládané organizační změny
Knorr informoval přTA o připravované organizační změně v rámci KaTA:
• z Oddělení auditu a kontroly se přesouvá agenda kontroly do Oddělení
realizace projektů.
• z Oddělení veřejných soutěží se přesouvá agenda řízení oponentů do útvaru
Sekretariát ředitele.
Technicky bude organizační změna provedena vydáním rozhodnutí ředitele KaTA,
které změní organizační strukturu a které stanoví, že do dvou měsíců po jeho
vydání bude na tomto základě změněn organizační řád.
Předsednictvo TA ČR schvaluje vydání rozhodnutí ředitele, které následně do dvou
měsíců po jeho vydání povede ke změně organizačního řádu.
14. Spolupráce s MPO při hodnocení duplicit návrhů projektů
Předsednictvo bere na vědomí informaci o dohodnuté spolupráci MPO a TA ČR při
hodnocení duplicit návrhů projektů a vítá kladné stanovisko MPO.
Další zasedání:

datum: 4. 7. 2013 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 160. zasedání předsednictva TA ČR
Program 160. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 160. zasedání přTA
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Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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