ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 165
Datum: 15. 8. 2013

Od–do: 14:30–17:30 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Rottová, Knorr, Pilátová (body 2, 5, 15, 16, 17 a 19),
Šulcová M. (body 2, 3 a 4), Kobert (body 7, 12 a 27), Kohoutová (bod 6),
Slavíková (body 8, 9, 10, 20 a 21), Hrdý a Valdman (bod 11)
Omluveni: Kebo, Komárek
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 164. zasedání přTA
Zápis ze 164. zasedání přTA ze dne 8. 8. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TB010MZV044
Příjemce podal žádost o nekomerční publikační využití vybraných částí studie
(výsledek projektu TB010MZV044) a související možnost text dále rozvíjet
a zpracovávat v rámci specifického výzkumu Masarykovy university.
Předsednictvo schvaluje žádost o publikaci výsledku projektu TB010MZV044
a KaTA si vyžádá od MZV oficiální vyjádření souhlasu s publikací částí studie
projektu.
O: KaTA
T: 23. 8. 2013
TA02010886
Příjemce žádá o odstoupení účastníka projektu ČKD BLANSKO-OS, a. s., a o
převod práv a povinností z projektu na příjemce TOS Kuřim.
Dále příjemce žádá o změnu definice dílčího cíle projektu pro rok 2013.
KaTA v případě žádosti o odstoupení účastníka doporučuje odložit rozhodnutí do
doby po mimořádném oponentním řízení či vyžádání doplňujících informací ke
změně.
V případě žádosti o změnu definice dílčího cíle projektu KaTA doporučuje změnu
schválit.
Předsednictvo odkládá rozhodnutí o žádosti o odstoupení účastníka projektu ČKD
BLANKSO-OS do doby po mimořádném oponentním řízení.
Se změnou definice dílčího cíle projektu TA02010886 přTA souhlasí.
TA02010099
Příjemce podal žádost o změnu termínu dosažení výsledků projektu. KaTA
doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje navrženou změnu termínu dosažení výsledků projektu
TA02010099.
TA01031267
Příjemce podal žádost o prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory
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o 6 měsíců, tedy z 12/2013 na 6/2014. Zároveň žádá o prodloužení termínu
dosažení a realizace výsledku typu Z – poloprovoz, ověřená technologie na 3/2014.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit a uzavřít dodatek ke Smlouvě.
Předsednictvo schvaluje prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory
projektu TA01031267 s tím, že bude uzavřen dodatek ke Smlouvě, kterým se sníží
finanční prostředky na rok 2013. Příjemce tyto prostředky vrátí na konci roku 2013
poskytovateli a v roce 2014 by opět došlo k jejich vyplacení.
Při projednávání a rozhodování u tohoto projektu se neúčastnil Bunček z důvodu
střetu zájmů.
TA01010766
Příjemce žádá o upřesnění jednoho procesu dílčího cíle etapy a změnu řešitele
projektu z důvodu ukončení pracovního poměru.
KaTA doporučuje obě žádosti schválit.
Předsednictvo schvaluje upřesnění dílčího cíle etapy a změnu řešitele projektu
TA010100766.
TA01030733
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku. V návrhu projektu došlo
k administrativní chybě, která byla zjištěna během kontroly na místě.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu termínu dosažení výsledku projektu
TA01030733.
TA01030651
Příjemce žádá o změnu výsledku projektu. Původně mělo jít o dva výsledky typu F –
užitný vzor, ale výsledné technické řešení neobsahuje takové inovativní prvky, které
by mohly být právně chráněny. Proto příjemce žádá o změnu obou výsledků typu F
na typ výsledku G – funkční vzorek.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu výsledku projektu TA01030651.
Průběžné zprávy projektů v programu BETA
Předsednictvo schvaluje průběžné zprávy projektů:
• TB010MMR30, příjemce GaREP, spol. s r. o., a souhlasí s vyplacením
podpory.
• TB010MMR028, příjemce PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů,
s. r. o., a souhlasí s vyplacením podpory.
• TB010MMR023, příjemce ÚRS PRAHA, a. s., a souhlasí s vyplacením
podpory.
• TB010MZV038, příjemce Masarykova univerzita a souhlasí s vyplacením
podpory.
• TB010MZV043, příjemce Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., a souhlasí
s vyplacením podpory.
TD010073
Příjemce žádá o změnu dosažení termínu výsledku z původního 6/2013 na 6/2014.
Důvodem této změny je skutečnost, že MMR v současnosti připravuje nové
podmínky pro certifikaci metodik a nevykonává činnost jako certifikační orgán,
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nemůže tedy certifikovat metodiku příjemce.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory, a to do
termínu dosažení deklarovaného výsledku 6/2014.
3. Zvýšení odměn hodnoticích orgánů
KaTA předložila souhrnnou tabulku obsahující odměny pro hodnoticí orgány
programů TA ČR s návrhem na změnu některých částek a s návrhem na odměny
v rámci nově vyhlašovaného programu GAMA.
Předsednictvo schválilo změny odměn v jednotlivých programech. Ceník bude
vydán jako rozhodnutí ředitele.
Předsednictvo pověřilo KaTA přípravou propočtu, kolik finančních prostředků TA ČR
vynaloží na hodnocení připravovaných veřejných soutěží (1). Dále se KaTA zaměří
na skutečnost, kolik stály jednotlivé veřejné soutěže v poměru s rozdělenými
finančními prostředky, tzn. náklady na hodnocení projektů v soutěžích – náklady na
oponenty, zpravodaje, externí hodnotitele duplicit a ekonomického zdraví včetně
paušální odměny pro členy hodnoticích orgánů – EHK/RPP a RP (2). Dále je třeba
vypracovat přehled nákladů spojených s realizací projektů – náklady na oponenty
při oponentním řízení, odměna zpravodaji za realizovaný projekt (3).
Zároveň před každou veřejnou soutěží KaTA tento přehled připraví (4).
O1: KaTA
T: 3. 9. 2013
O2: KaTA
T: 3. 9. 2013
O3: KaTA
T: 3. 9. 2013
O4: KaTA
T: dle potřeby
4. Dotaz na odůvodnění rozhodnutí přTA – projekt č. TD020140
Řešitel návrhu projektu č. TD020140 požádal prostřednictvím emailu o doplňující
informace týkající se zaslaného Rozhodnutí o výsledcích veřejné soutěže, kdy přTA
rozhodlo, že navrhovaný projekt nenaplňuje cíle programu OMEGA.
Řešitel žádá o sdělení, z jakého konkrétního důvodu navrhovaný projekt nenaplňuje
cíle (popř. žádný cíl) programu OMEGA. Dále žádá o rozvedení stanoviska přTA, že
projekt svým charakterem naplňuje cíle jiných programů TA ČR.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby odpověděla řešiteli projektu ve smyslu
zdůvodnění, které KaTA připravila. V současné době běží Program aplikovaného
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), jehož tematická priorita
1.1. „Nemovité kulturní dědictví“ podporuje jmenovitě oblast, do které spadá projekt
TD020140. Z principu nelze připustit, aby TA ČR podporoval totožnou oblast (1).
KaTA bude napříště sbírat příklady dobré a špatné praxe hodnocení EHK programu
OMEGA (2).
Zároveň připraví prohlášení přTA, kterým bude rozšířeno odůvodnění rozhodnutí
přTA k tomuto projektu (3).
O1: KaTA
T: 30. 8. 2013
O2: KaTA
KT: 31. 12. 2013
O3: KaTA
T: 30. 8. 2013
5. Kritéria pro výběr nejlepších projektů v rámci ocenění Ceny TA ČR a kritéria pro
předvýběr projektů
Předsednictvo diskutovalo o předložených kritériích pro výběr nejlepších projektů
v rámci ocenění Ceny TA ČR a kritérií pro předvýběr projektů.
Bylo dohodnuto, že k předloženým kritériím se mohou členové přTA ještě vyjádřit
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a schválení těchto kritérií bude předloženo na 166. zasedání přTA s tím, že bude
též předložen návrh na členy komise pro výběr projektů (pouze z řad KaTA, RP
a nezávislý expert), které budou oceněny v rámci akce, jejíž oficiální název je Ceny
TA ČR – „Setkání s perspektivami 2013“.
6. BETA – schválení protokolu k poptávkovému řízení TB02MPSV016
Předsednictvo schvaluje protokol k poptávkovému řízení TB02MPSV016 s názvem
„Řešení negativních efektů intervencí ze strukturálních fondů (s důrazem na
Evropský sociální fond – ESF)“ a nabídku č. 2 uchazeče Národohospodářský ústav
AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 936/7, 111 21 Praha 1, IČ: 67985998 jako
nejvhodnější k poptávkovému řízení TB02MPSV016.
7. Statut TA ČR – návrh změn
Předsednictvo souhlasí s návrhem změn Statutu TA ČR a jeho předáním
k připomínkám VR a KR. Po vypořádání připomínek obou rad bude Statut předložen
ke schválení přTA a RVVI a k projednání ve vládě.
8. Návrhy na nominace členů RP GAMA pro VR
Předsednictvo se dohodlo, že u programu GAMA bude systém hodnocení nastaven
tak, že hodnotit návrhy projektů budou oponenti, poté RP a schvalovat výsledky
bude přTA. Jako odborný poradní orgán bude existovat pouze RP, která bude
složena z většího okruhu členů z různých oblastí, aby byly pokryty PP1 i PP2.
Předsednictvo souhlasí s předloženými návrhy na členy RP GAMA a pověřilo KaTA,
aby tyto členy oslovila (1). Zároveň členové přTA do 19. 8. navrhnou ještě další
členy do RP GAMA (2).
O1: KaTA
T: 23. 8. 2013
O2: přTA
T: 19. 8. 2013
Definitivní návrh nominací pro VR bude předložen na 166. zasedání.
9. Návrh struktury Zprávy o činnosti VR za rok 2013
Předsednictvo schválilo návrh struktury Zprávy o činnosti VR za rok 2013, která
bude předána VR. KaTA bude VR nápomocna při přípravě Zprávy.
Tato Zpráva musí být předložena RVVI na říjnové jednání t. r.
10. Záštita k seminářům TOP EXPO
Předsednictvo souhlasí s udělením záštity TA ČR celému probíhajícímu
informačnímu programu a cyklu seminářů Smart city pořádané společností
TOP EXPO.
11. Schválení soutěžních podmínek veřejné soutěže o zajištění návrhu softwarové
a hardwarové architektury pro provoz informačního systému a o zajištění funkčního
vzorku informačního systému
Předsednictvo schvaluje soutěžní podmínky veřejné soutěže a jejich zveřejnění na
webových stránkách a na profilu TA ČR – zveřejnění zajistí KaTA.
O: KaTA
T: 19. 8. 2013
12. Výběr nejvýhodnější nabídky – nájem nových kancelářských prostor pro TA ČR
Předsednictvo na základě vyhodnocení hodnoticí komise zvolilo společnost
Evropská 37, s kancelářskými prostory na adrese Evropská 37, Praha 6, 160 00,
jako nejvýhodnější nabídku.
13. INKA – rozhodnutí o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění
Předsednictvo schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na
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soutěž o návrh s vybraným účastníkem soutěže – Berman Group, s. r. o.
Předsednictvo ukládá jmenovat komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení
kvalifikace pro toto řízení.
O: KaTA
KT: 20. 8. 2013
14. Diskuse k prokázání připravenosti TA ČR na procesování EU fondů
Předsednictvo v této záležitosti pověřilo p. Valdmana ve spolupráci s Perglovou.
O: KaTA
T: 2. 9. 2013
15. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
Předsednictvo bylo informováno, že KaTA splnila povinnost týkající se předávání
informací o dosažených výsledcích běžících i ukončených projektů do IS VaVaI
části RIV za rok 2012.
Předsednictvo bere na vědomí výsledky závěrečných hodnocení projektů
č. TD010097, TD010191 a TD010236.
Předsednictvo bere na vědomí výsledky oponentních řízení a závěrečných
hodnocení projektů č. TA02011367, TA02031437, TA02010648, TA02020353,
TA01021058, TA01021601 a TA01031838.
16. Průběžná informace o stavu kontrol k 30. 7. 2013
KaTA předložila přTA informaci o stavu kontrol prováděných TA ČR. Z důvodu
organizačních změn (sloučení Oddělení auditu a kontroly s Oddělením realizace
projektů) byly původně plánované kontroly projektů na měsíce červenec až listopad
dočasně odloženy. V současné době pouze dobíhá několik kontrol, které byly již
oznámeny. Předpokládaná kontrola naplánovaných projektů, které jsou zahrnuty
v plánu kontrol pro rok 2013, bude provedena v novém režimu kontrol, na jehož
podobě se nyní pracuje.
V návaznosti na stav kontrol bylo přTA předloženo splnění úkolů z jednání přTA
k projektům č. TA02020169 (plnění úkolu ze 151. zasedání); TA01010256,
TA02011313, TA02011402 (153. zasedání); TA01010964 (155. zasedání)
a předložena informace vyplývající ze 161. zasedání o stavu neuzavřených kontrol.
Předsednictvo vzalo předložené informace na vědomí.
17. Vypořádání dotazů z Helpdesk TA ČR k 5. 8. 2013
Předsednictvo vzalo na vědomí vypořádání dotazů z Helpdesk a pochválilo KaTA za
zpracování materiálu. Předsednictvo požaduje tento přehled k předložení jednou za
čtvrtletí.
18. Informace o postupu ve věci uzavření smlouvy s uchazečem ve veřejné zakázce
č. TB0100MD008
KaTA předložila vypořádání úkolu ze 158. zasedání týkající se veřejné zakázky
č. TB0100MD008.
Předsednictvo bere na vědomí informaci, že proběhla schůzka s vybraným
uchazečem Sdružení pro dopravní telematiku, na základě které byly vyjednány
podmínky podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
19. Průběžné informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
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20. Časová osa nových národních programů – GAMA, ALFA 4, DELTA a EPSILON
Předsednictvo ukládá KaTA, aby k těmto programům stanovila přesná data
související s veřejnými soutěžemi.
O: KaTA
T: 2. 9. 2013
21. Informace o povinnosti předložit RVVI výsledky z ukončených programů podle
usnesení vlády č. 346
Předsednictvo vzalo na vědomí upřesnění informace o termínu předložení výsledků
z ukončených programů na RVVI dle usnesení vlády č. 346, který je stanoven na
30. 9. 2013.
22. Pozvánka na 32. schůzi VVVKMT
Předsednictvo bere na vědomí informaci o konání 32. schůzce VVVKMT, která se
uskuteční dne 2. 10. 2013 a ukládá KaTA, aby tuto informaci předala KR. V případě
potřeby se zúčastní této schůze Kobert.
O: KaTA
T: 20. 8. 2013
23. Informace o přednáškách firmy ALEVIA
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o konaných přednáškách firmy ALEVIA
předloženou Janečkem.
24. Návrh programu 30. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o materiálech, které předloží KaTA na 30.
zasedání VR, jež se uskuteční dne 3. 9. 2013. Ukládá KaTA dopracovat materiály
pro jednání VR a následně je i VR předat.
O: KaTA
T: 23. 8. 2013
25. Memorandum s MZV
Předsednictvo bere na vědomí úpravu memoranda o spolupráci dle požadavků
MZV.
26. Analýza – Změna smlouvy po skončení její platnosti
Tato analýza bude projednána na 166. zasedání.
27. Nutnost zahájení jednání s Hadovka Office ohledně přenechání nájmu
Předsednictvo bere informaci na vědomí a pověřuje předsedkyni TA ČR k jednání
ve věci ukončení nájmu s Hadovka Office.
28. Vznik Základní odborové organizace při Technologické agentuře České republiky
Předsednictvo vzalo na vědomí vznik Základní odborové organizace při TA ČR
(ZOO TA ČR).
29. Informace z jednání na MPO
Bízková krátce informovala o jednání na MPO s náměstkyní ministra průmyslu
odpovědnou za VaVaI a EU fondy p. Rudyšarovou. Tato schůzka se uskutečnila
dne 13. 8. 2013.
30. Různé
Bunček podal krátkou informaci o jednání k OP VVV.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zajistila přepracování a úpravu bannerů TA ČR
k novým i stávajícím programům TA ČR.
O1: KaTA
KT: 30. 8. 2013
Předsednictvo se dohodlo, že uskuteční výjezdní zasedání, a to nejspíše v říjnu
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2013. Organizaci zajistí KaTA (2).
O2: KaTA

KT: 10. 9. 2013

Janeček informoval přTA, že dne 16. 9. 2013 se zúčastní dalšího zasedání projektu
BIEE ve Vídni.
Dále informoval, že ve dnech 17.–18. 9. 2013 vystoupí na konferenci „Inovace
a technologický transfer“, která se koná na Technické univerzitě v Liberci.
Cílem konference je podpořit spolupráci v oblasti vědy a výzkumu mezi
podnikatelským, akademickým a veřejným sektorem. Konference je zaměřena na
subjekty česko–německé části Euroregionu Nisa.
Organizátoři žádají o vystoupení, které by účastníky informovalo o současných
i připravovaných aktivitách TA ČR.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 22. 8. 2013 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 165. zasedání předsednictva TA ČR
Program 165. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 165. zasedání přTA
Ceník odměn hodnotících orgánů

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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