ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 161
Datum: 4. 7. 2013

Od–do: 9:20–13:10 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr
Omluveni: Janeček
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 160. zasedání přTA
Zápis ze 160. zasedání přTA ze dne 27. 6. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA02011402
Příjemce žádá o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými nákladovými
položkami nad 20 % pro rok 2013 pro dalšího účastníka projektu.
Předsednictvo odkládá rozhodnutí o žádosti příjemce projektu TA02011402, dokud
nebude ukončena kontrola projektu. Zároveň pověřilo KaTA, aby informovala
příjemce o důvodech odložení rozhodnutí přTA a aby požádala příjemce o doplnění
zdůvodnění své žádosti.
O: KaTA
T: 10. 7. 2013
Uskutečněná oponentní řízení
Předsednictvo vzalo na vědomí výsledky oponentních řízení projektů TA01010781,
TA02011295,
TA02020604,
TA02030536,
TA01010860,
TA02010445,
TA02011092,
TA02011121,
TA02011148,
TA02011193,
TA02011314,
TA02011322, TA02030380.
3. Seznam pověřených odborníků ke schválení
Předsednictvo jmenuje pověřené odborníky pro hodnocení ekonomického zdraví
uchazečů a hodnotitele pro prověřování duplicit v podpoře z veřejných prostředků u
podaných návrhů projektů v 2. veřejné soutěži programu CK dle přiložených
seznamů.
Předsednictvo konstatuje, že hodnocení ekonomického zdraví uchazečů
a prověřování duplicit u podaných návrhů projektů zpracovaná pověřenými
odborníky budou odbornou podporou pro Kancelář, která následně využije výsledky
jejich práce pro informování EHK i RP CK o ekonomickém zdraví uchazečů
a možném překryvu projektů s jinými projekty podporovanými z veřejných zdrojů.
4. SME-20 Směrnice pro odborný rozvoj zaměstnanců
Předsednictvo diskutovalo o předložené Směrnici pro odborný rozvoj zaměstnanců
a poukázalo na některé nejasnosti.
Případné připomínky ke Směrnici zašlou členové předsednictva do 8. 7. 2013.
KaTA dle připomínek připraví Směrnici ke schválení na 162. zasedání.
O: KaTA
T: 9. 7. 2013
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5. SME-19 Směrnice pro poptávkové řízení a zadávání veřejných zakázek
Předsednictvo schválilo Směrnici pro poptávkové řízení a zadávání veřejných
zakázek s tím, že účinnost předpisu je od září 2013, do té doby bude směrnice
používána přiměřeně možnostem. V případě, že se v mezidobí platnosti a účinnosti
vyskytne potřeba Směrnici upravit nebo doplnit, KaTA tak učiní a předloží ke
schválení předsednictvu.
6. Mimořádná výzkumná potřeba TB930MPO001 – GEM
Předsednictvo ukládá KaTA připravit zadávací dokumentaci pro návrh řešení
k revidované výzkumné potřebě MPO č. TB930MPO001 – GEM.
O: KaTA
T: 9. 7. 2013
7. Stanovisko KR k opakované stížnosti č. 46 v rámci ALFA 3
Předsednictvo rozhodlo o stížnosti k projektu č. TA03011537, podané v rámci
3. veřejné soutěže programu ALFA, v souladu se stanoviskem KR. Stížnost
uchazečů o podporu projektu zamítá.
8. Jmenování nových členů Rady programu Centra kompetence
Předsednictvo na návrh VR jmenovalo Ing. Antonína Taufera, CSc., a Ing. Oldřicha
Küchlera členy RP CK.
9. OMEGA 2 – schválení formulářů na potvrzení certifikačního orgánu, vymezení
projektu k duplicitám, typ výsledku V – výzkumná zpráva
Předsednictvo schválilo s drobnou úpravou formulář, jehož vyplněním potvrdí
certifikační orgán, že bude výsledek projektu certifikovat, dále vymezení projektu
k duplicitám a prokázání, že se jedná o typ výsledku V – výzkumná zpráva. Tyto
podmínky stanovilo předsednictvo pro uzavření smluv u projektů vybraných
k podpoře ve 2. soutěži programu Omega.
KaTA zveřejní formulář na webových stránkách TA ČR.
O: KaTA
T: 10. 7. 2013
10. CK 2 – schválení jednání EHK před hodnocením návrhů projektů
Na základě požadavku VR se přTA zabývalo uskutečněním schůzky členů EHK
a RP Centra kompetence před hodnocením návrhů projektů.
Předsednictvo konstatuje, že takové schůzky hodnoticích orgánů EHK a RP
– společné nebo samostatné, před samotným hodnocením návrhů projektů – jsou
přínosné, je však třeba, aby byly dokumentovány, byl přítomen zástupce KaTA a ze
schůzky/schůzek byl pořízen oficiální zápis.
V případě konání takovéto schůzky KaTA povede evidenci a uvědomí KR
a předsednictvo, které mohou vyslat na schůzku svého zástupce.
O: KaTA
T: dle potřeby
11. Jednání s p. Baláčem
Předsednictvo na jednání přivítalo p. Baláče, který se podílel na iniciaci a přípravě
projektu se studenty z Cambridge University. Předsednictvo poděkovalo p. Baláčovi
za spolupráci.
P. Baláč krátce hovořil o svých zkušenostech s programem Cambridge University,
kterého se sám zúčastnil a díky němuž se uskutečnil i projekt s TA ČR.
Předsednictvo s p. Baláčem diskutovalo o přínosech tohoto projektu a bylo
dohodnuto, že bude pokračovat ve spolupráci s CU, a to tak, že by byl projekt
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každoročně předkládán na téma, které by se vždy týkalo jiné stránky činnosti
TA ČR.
Bylo domluveno, že se během prosince 2013 sejde pracovní skupina, která
projedná nabídku témat pro studenty CU a podání dalšího projektu.
Bylo rovněž konstatováno, že na podzim by bylo vhodné představit výsledky
programů a činnosti TA ČR zástupcům Senátu PČR.
O: KaTA
KT: 15. 10. 2013
12. GAMA – popularizace přípravy realizace programu
Komárek informoval přTA o schůzce se zaměstnanci KaTA k programu GAMA,
která se uskutečnila 3. 7. 2013. Na této schůzce byla prodiskutována realizace akcí
k informační podpoře o programu GAMA, tzv. road show a zajištění personálních
záležitostí.
Předsednictvo pověřilo KaTA v součinnosti s Komárkem, aby připravila k realizaci
programu návrh:
• hodnotících kritérií;
• road show;
• personálního obsazení;
• a dalších nezbytných dokumentů
O: KaTA+přTA
T: 31. 7. 2013
13. Strategie rozvoje IT v TA ČR
Na základě potřeby rozvíjející se infrastruktury a plánovaného rozvoje informačního
systému pro řízení programů a projektů předložil Knorr přTA ke schválení Strategii
rozvoje IT v TA ČR. Záměrem Strategie je sjednotit záležitosti IT v rámci TA ČR.
Předsednictvo schválilo Strategii rozvoje IT v TA ČR a ukládá KaTA rozpracovat
Strategii do implementačního dokumentu, a to se zvláštním důrazem na jednotnost
vybavení TA ČR počítači a softwarem a na bezpečnost IS v TA ČR. V této věci je
třeba vypracovat samostatnou bezpečnostní politiku.
O: KaTA
T: 31. 8. 2013
14. Průběžné informace o programech TA ČR
Předsednictvo obdrželo průběžnou informaci ke stavu programů TA ČR, jež
zahrnuje v současnosti realizované programy ALFA, BETA, OMEGA a CK. Dále je
v přehledu uvedena informace o programech GAMA, DELTA a EPSILON.
Přehled doplňují informace o programech z OP připravovaných v rámci TA ČR.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
15. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o stavu kontrol, která byla podána k datu
21. 6. 2013.
Knorr uvedl, že v rámci provedené organizační změny se vypořádávají kontroly,
které ještě nebyly uzavřeny, a k této problematice se sejdou v příštím týdnu zástupci
dotčených oddělení a budou se tím zabývat. Souhrnnou informaci o výsledku
jednání předá KaTA na jednání přTA.
O: KaTA
T: 17. 7. 2013
KaTA byla pověřena, aby v následných informacích o stavu kontrol předkládala
všechny dostupné informace, a to doplnění výsledků kontrol a jejich dopadů
(například kolik projektů bylo předáno k řešení FÚ).
Předsednictvo žádá KaTA o zpracování a předložení předpisů týkajících se auditu
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a kontroly ke schválení na přTA.
O: KaTA

T: 31. 7. 2013

16. Metodika hodnocení výsledků VO a hodnocení výsledků ukončených programů
– pro léta 2013 až 2015
Předsednictvo vzalo na vědomí schválení Metodiky hodnocení výsledků VO
a hodnocení výsledků ukončených programů pro léta 2013 až 2015.
Předsednictvo zároveň konstatuje, že v souvislosti se schváleným materiálem lituje
oslabování pozice aplikovaného výzkumu a konkurenceschopnosti ČR.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila návrh dopisu pro prof. Málka, jako
předsedu KHV, s dotazem, zda bude do vlády předložen materiál, kterým by se
řešila problematika certifikovaných metodik.
O: KaTA
T: 12. 7. 2013
17. Evidence zpráv ze zahraničních služebních cest v aplikaci Google
Předsednictvo bere na vědomí evidenci zpráv ze zahraničních služebních cest
v aplikaci Google.
18. Úkoly TA ČR z Dopravní politiky ČR
Předsednictvo bere na vědomí usnesení vlády ke schválení Dopravní politiky ČR
a z něj plynoucí úkoly.
Předsednictvo konstatovalo, že vyčká na oslovení k případné spolupráci ze strany
hlavních gestorů.
19. Dopis MŠMT – Technická pomoc
Předsednictvo bere na vědomí dopis MŠMT.
20. Informace z 29. zasedání VR
Rottová a Knorr informovali o závěrech z 29. zasedání VR.
Předsednictvo vzalo podané informace na vědomí a na 162. zasedání se bude
zabývat třemi otázkami z jednání VR, jež se týkají analytické činnosti TA ČR,
přípravou dlouhodobé strategie TA ČR a konceptem podpory aplikovaného
zdravotnického výzkumu.
21. Dopis pro KR – Příspěvek k diskusi o hodnocení projektů oponenty
Předsednictvo se seznámilo s dopisem od zpravodaje RPP 2 programu ALFA.
22. Dopis RVVI – Dopis RVVI-konsolidace IS TA ČR a stanovisko k realizaci projektu
TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis RVVI s vyjádřením na dotaz TA ČR ke
konsolidaci IS TA ČR a jeho využití i jinými poskytovateli účelové podpory VaVaI a
žádost o stanovisko k návrhu realizace projektu TA ČR v rámci Integrovaného
operačního programu. Kdy RVVI konstatovalo, že tyto záležitosti nejsou
v kompetenci RVVI, ale v kompetenci GA ČR a MV.
23. Dopis Sekretariátu RVVI – Přehled opatření v odpovědnosti vyplývající
z Aktualizace NP
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis Sekretariátu RVVI týkající se schválení
Aktualizace Národní politiky VaVaI ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku
2020 a připomenutí úkolů z ní vyplývajících pro TA ČR. Úkoly jsou v databázi úkolů
TA ČR z usnesení vlády a je naplánován způsob jejich plnění.
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24. Různé
Centra kompetence 2. veřejná soutěž
Obdobně jako u programu OMEGA se přTA dohodlo, že před podpisem Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory budou uchazeči vyzváni, aby se vyjádřili k případným
duplicitám zjištěným na základě prověřování shody u podaných návrhů projektů. Za
předpokladu, že nebude prokázáno, že se u projektu jedná o duplicitu, bude
s uchazečem Smlouva uzavřena.
Další zasedání:

datum: 11. 7. 2013 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 161. zasedání předsednictva TA ČR
Program 161. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 161. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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