ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 163
Datum: 25. 7. 2013

Od–do: 12:00–14:50 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Janeček, Bunček, Kebo, Rottová, Vilém
Omluveni: Bízková, Komárek, Knorr
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 162. zasedání přTA
Zápis ze 162. zasedání přTA ze dne 11. 7. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01020985
Příjemce požádal pro rok 2013 o změnu rozložení uznaných nákladů, konkrétně
o přesun mezi položkami osobní náklady, služby a ostatní náklady, který u dalšího
účastníka Doosan Škoda Power, s. r. o., přesahuje 20 % rozpočtu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schválilo změnu rozložení uznaných nákladů nad 20 % rozpočtu
účastníka projektu TA01020985.
TA01031868
Příjemce žádá o prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory z důvodu
nedosažení výsledku V002 typu „P“ – Patent.
KaTA doporučuje žádost o prodloužení Smlouvy schválit.
Předsednictvo schválilo žádost o prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové
podpory projektu TA01031868.
TA02030358
Příjemce žádá o změnu a upřesnění názvu výsledků k projektu TA02030358
vyplývající z doporučení KaTA po uskutečněném oponentním řízení. Během
oponentního řízení bylo řešitelskému týmu doporučeno požádat TA ČR o změnu, ve
které budou blíže specifikovat výsledky projektu pro vyloučení možné
desinterpretace výsledků.
KaTA doporučuje žádost o prodloužení Smlouvy schválit.
Předsednictvo o žádosti o prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory
projektu TA02030358 rozhodne hlasováním per rollam. Hlasování per rollam se
z důvodu střetu zájmů nezúčastní Janeček a Bunček.
TD010082
Příjemce žádá o prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory do 31. 7. 2014.
Důvodem je nezajištění certifikace metodiky na MPSV, které neumožnilo certifikaci
v plánovaném termínu.
KaTA doporučuje žádost o prodloužení Smlouvy schválit.
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Předsednictvo schválilo prodloužení platnosti Smlouvy o poskytnutí účelové
podpory projektu TD010082.
TA01031478
Příjemce podal žádost o prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory
projektu.
KaTA doporučuje žádost o prodloužení Smlouvy schválit.
Předsednictvo schválilo prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory projektu
TA01031478.
TA01010964
Příjemce podal žádost o změnu hlavního řešitele. Nový řešitel se na řešení projektu
podílí od ledna 2012 a je schopen zajistit plynulý průběh projektu a včasné
dokončení projektu dle plánu na rok 2013.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schválilo změnu hlavního řešitele projektu TA01010964.
TA01011142
Příjemce podal žádost o změnu ve věci rozšíření původního návrhu projektu. Obsah
i cíle projektu zůstávají zachovány. Nový výsledek představuje novou aplikaci
komponent a modelů vytvořených v rámci dosavadního řešení projektu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schválilo žádost o změnu projektu TA01011142. Projednávání tohoto
projektu se z důvodu střetu zájmů nezúčastnil Kebo.
TA01010162
Příjemce podal žádost o změnu druhů výsledku a změnu termínu dosažení
a realizace výsledků. Obsah projektu se věcně nemění, všechny činnosti popsané
v návrhu projektu budou vykonány a všech plánovaných výsledků bude po věcné
stránce dosaženo. Navrhované změny nemají vliv na cíl projektu ani na faktickou
změnu dosaženého výsledku výzkumných a vývojových prací, ale umožní řádnou
administrativní realizaci dosažených výsledků a v případě výsledku typu patent
uplatnění jejich právní ochrany standardním postupem.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schválilo změnu druhů výsledků a změnu termínu dosažení
a realizace výsledků projektu TA01010162.
TA01011264
Příjemce podal žádost o změnu ve věci rozšíření souboru aplikačních výsledků
projektu o 3 aplikační výsledky druhu R. Navrhovaná změna nemá vliv na obsah
projektu, všechny cíle projektu zůstávají nezměněny, dochází pouze k postupné
komercionalizaci dílčích výsledků již v průběhu řešení projektu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu ve věci nových výsledků – rozšíření souboru
aplikačních výsledků projektu TA01011264.
TA03010059
Příjemce podal žádost o změnu hlavního řešitele. Důvodem je snadnější realizace
výsledků projektu ve výrobních podmínkách. Nový řešitel je způsobilý původního
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řešitele plně nahradit bez toho, aby bylo jakkoliv ohroženo řešení projektu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schválilo změnu hlavního řešitele projektu TA03010059.
TB01CUZK006
Příjemce podal žádost o změnu úvazků ve výzkumném týmu. Požaduje změnit výši
pracovních úvazků pro řešení projektu od 1. 7. 2013. Finanční nároky na řešení
projektu se nemění. Změna úvazků umožní lepší využití kvalifikace uvedených
pracovníků pro řešení úkolů v harmonogramu druhé poloviny 2. etapy projektu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schválilo
TB01CUZK006.

změnu

úvazků

ve

výzkumném

týmu

projektu

3. Schválení změny výše odměny oponentům při realizovaných projektech
Předsednictvo schválilo změnu odměny za posudek realizovaného projektu na výši
2 500 Kč za posudek.
Zároveň však KaTA ukládá, aby na 164. zasedání předložila návrh změny
s ohledem na lokální příslušnost oponentů vzhledem ke vzdálenosti místa bydliště
a TA ČR.
O: KaTA
T: 30. 8. 2013
4. Výzkumná potřeba GEM
Předsednictvo schvaluje uchazeče Vysokou školu ekonomickou, jehož nabídka byla
hodnoticí komisí vybrána jako nejvhodnější k veřejné zakázce č. TB930MPO001.
Předsednictvo uložilo v konečném textu smlouvy zohlednit sjednané podmínky pro
řešení výzkumného projektu.
5. Jmenování nového člena Rady programu BETA
Předsednictvo jmenuje na návrh VR doc. Bc. MUDr. Libuši Čeledovou, Ph.D.,
členkou RP BETA za MPSV.
Zároveň odvolává Ing. Martinu Jeníčkovou z funkce členky RP BETA a ukládá
KaTA zajistit veškeré další administrativní záležitosti spojené se jmenováním
a odvoláním uvedených osob.
O: KaTA
T: 31. 7. 2013
6. Schválení návrhů dalších expertů k hodnocení CK 2
Předsednictvo jmenuje další pověřené experty, pověřenými experty pro prověřování
shody u podaných návrhů projektů v 2. veřejné soutěži programu Centra
kompetence.
7. SME-21 Směrnice pro interní audit
Předsednictvo schválilo návrh SME-21 Směrnice pro interní audit, která byla
vytvořena za účelem stanovení pravidel pro provádění interního auditu v souladu
s požadavky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a s mezinárodním rámcem
profesní praxe interního auditu (IPPF) a dále metodický pokyn MF č. CHJ-8 – pokyn
ke zpracování plánů činnosti útvary interního auditu na základě analýzy rizik pro
strukturální fondy a Fond soudržnosti.
Směrnice upravuje základní zásady interního auditu, jakými jsou nezávislost a
objektivita, a dále jednotlivé subprocesy plánování, provádění a vyhodnocování
interního auditu.
Směrnice upravuje proces od střednědobého plánování auditů až po zaevidování
a uložení dokumentů auditu.
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8. Statut TA ČR – úprava
K předloženým úpravám Statutu TA ČR se přTA ještě vyjádří a připomínky
zapracuje Kobert. Upravený Statut TA ČR bude předložen na 164. zasedání přTA.
O: KaTA
T: 30. 7. 2013
9. INKA – plán dalšího postupu a jmenování komise pro JŘBU
Předsednictvo bere na vědomí závěry z jednání soutěžní poroty pro projekt
„INKA – Mapování inovačních kapacit 2014+, Etapa I.“, identifikaci obou
hodnocených návrhů a konstatuje, že porota dodržela jednací řád poroty a postup
pro výběr návrhu.
Předsednictvo ukládá KaTA o tomto úkonu vydat rozhodnutí.
O: KaTA
T: 31. 7. 2013
Předsednictvo se rozhodlo doplnit seznam pověřených osob pro další postup
v projektu INKA.
10. Výsledky meziresortního připomínkového řízení k Návrhu na změnu programu
ALFA
Předsednictvo schválilo návrh předloženého vypořádání připomínek vzešlých
z MPŘ k Návrhu na změnu programu ALFA.
11. Scénář k filmům o TA ČR
Předsednictvo doporučuje zredukovat počet filmů, které budou natočeny
v souvislosti s činností TA ČR.
Informaci o přípravách k realizaci těchto filmů bere přTA na vědomí. KaTA zpracuje
konkrétní scénáře k těmto filmům a předloží je ke schválení přTA.
O: KaTA
KT: 15. 8. 2013
12. Dotazníková šetření realizovaná Oddělením strategií a analýz
Slavíková informovala přTA o provedených dotazníkových šetření týkajících se
těchto oblastí:
• Technology Access Programme
• Centra transferu technologií (CTT)
• Výzkum transferu technologií a znalostí
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
13. Harmonogram PR aktivit
Předsednictvo projednalo časový harmonogram PR aktivit na nadcházející měsíc.
Janeček informoval o jednání pracovní skupiny TASK Force BIEE, která se
uskuteční dne 16. 9. 2013 ve Vídni, jíž se zúčastní.
14. Návštěva ministerstva v Drážďanech
Předsednictvo se dohodlo, že se návštěvy ministerstva v Drážďanech dne
25. 9. 2013 zúčastní Bízková, Janeček, Kraus a Matolín. VR bude nabídnuta účast
člena v této delegaci.
O: KaTA
T: 31. 7. 2013
15. Návrh rozpočtu na rok 2014
Předsednictvo bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2014 a střednědobý výhled na
léta 2015–2016 s tím, že se očekává ve druhém kole projednávání rozpočtu
zapracování rozpočtu předloženého RVVI a schváleného usnesením vlády č. 518
ze dne 3. 7. 2013 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum,
experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016.
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16. Hlasování per rollam ke stížnostem v programu CK 2. veřejná soutěž
Předsednictvo potvrdilo hlasování per rollam týkající se stížností k projektům
v programu CK 2. veřejná soutěž.
Zápis o usnesení přTA schváleném per rollam je přílohou tohoto zápisu.
17. Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a TA ČR
Předsednictvo se zabývalo spoluprací s MZV a návrhem memoranda mezi TA ČR
a MZV.
Předsednictvo se dohodlo, že spolupráci s MZV předá k řešení pracovní skupině
pro mezinárodní spolupráci, která se bude zabývat podpisem memoranda.
Pracovní skupina se k tomuto memorandu vyjádří do 14 dní.
Předsednictvo pověřilo právníka KaTA ve spolupráci s Matolínem, aby připravili
jednotný vzor memorand se stejnou strukturou (preambule, úvodní ustanovení, …,
závěrečná ustanovení).
O: KaTA
KT: 15. 8. 2013
18. Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS,
s. o. k.
Předsednictvo rozhodlo předat k řešení pracovní skupině pro mezinárodní
spolupráci i Memorandum s Komorou pro hospodářské styky s SNS, s. o. k.
Zároveň přTA pověřilo KaTA, aby připravila seznam podepsaných memorand
TA ČR.
O: KaTA
T: 12. 8. 2013
19. Dopis MPO – Technická pomoc
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis MPO.
20. Přehled všech členů hodnoticích orgánů TA ČR – RP, RPP/EHK
KaTA předložila přTA aktuální seznam členů hodnoticích orgánů TA ČR zahrnující
členy rad programů a expertních hodnoticích komisí.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
21. Informace za ORP
Uskutečněná oponentní řízení
Předsednictvo bere na vědomí
hodnocení projektů:
TA01010995,
TA01020592,
TA02011333,
TA02030549,
TA01020744,
TA01020930,
TA02010643,
TA02020676,
TA02021332,
TA02021449,
TA01011167, TA01011467.

výsledky oponentních řízení a závěrečného
TA02010084,
TA02030831,
TA01021764,
TA02020811,
TA02030835,

TA02010825,
TA01010356,
TA02010152,
TA02020836,
TA02030845,

TA02011184,
TA01020307,
TA02030477,
TA02021320,
TA02031296,

Společné jednání zástupců příjemců/dalších účastníků, ŘSD ČR a TA ČR
Na základě úkolu ze 150. zasedání přTA bylo svoláno jednání mezi ŘSD ČR
a příjemci projektů zainteresovaných v této věci, a to dne 8. 7. Na tomto jednání
zástupci příjemců/dalších účastníků prezentovali cíle projektu, výsledky a jejich
přínosy a uživatele výsledků.
Ze strany ŘSD ČR bude vytvořen zápis z téhož jednání. KaTA tento zápis předá pro
informaci přTA.
O: KaTA
T: 15. 8. 2013
Předsednictvo bere na vědomí výsledky ze společného jednání.
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TA03011378
Příjemce podal žádost o přeměnu společnosti. Jedná se o vnitrostátní fúzi
sloučením společností ve skupině Zetor, a to společnosti Vývojový ústav traktorů,
a. s., jako společnosti zanikající bez likvidace, s nástupnickou firmou ZETOR
TRACTORS, a. s. Nedojde ke změně velikosti podniku. K žádosti doloženo čestné
prohlášení o typu organizace.
Předsednictvo bere na vědomí uskutečnění fúze sloučením společnosti ZETOR
TRACTOR, a. s., a Vývojový ústav traktorů, a. s.
Možná duplicita podpořených projektů
KaTA předložila přTA výsledek přezkoumání projektů č. TA01010185; TA01011141;
TA02010409; TE01020390 s podezřením na možnou duplicitu. U těchto projektů
vybraný odborník dospěl k závěru, že posuzované projekty nejsou duplicitní.
Předsednictvo vzalo předložené informace na vědomí.
22. Srovnání polského a českého programu pro akceleraci MSP na zahraničních trzích
Předsednictvo bere předložený podklad na vědomí.
23. Průběžná informace o rozpočtu TA ČR
Vilém podal přTA informaci o čerpání rozpočtu TA ČR k 30. 6. 2013.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
24. Různé
Bunček dále uvedl, že se dne 25. 7. uskutečnilo jednání ke sloučení projektu
CzechInvest s projektem dr. Lane. Bude připraven návrh tohoto společného projektu
v rámci OP LZZ.

Předsednictvo bylo informováno o semináři k veřejné podpoře, který se uskutečnil
dne 18. 7. a kde se podařilo navázat velmi dobrý kontakt se zástupcem
DG Competition.
Ze strany ÚOHS vzešel návrh, že by TA ČR mohla být koordinátorem všech
poskytovatelů – přístup k veřejné podpoře v ČR. Koordinátorem veřejné podpory za
ČR směrem k EK je nyní ÚOHS. TA ČR by se ujala administrace připomínek
poskytovatelů v ČR k dokumentům týkajícím se veřejné podpory.
Další zasedání:

datum: 8. 8. 2013 v 10:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 163. zasedání předsednictva TA ČR
Program 163. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 163. zasedání přTA
Zápis o usnesení předsednictva schváleném per rollam ze dne
22. 7. 2013

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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