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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 169
Datum: 11. 9. 2013

Od–do: 15:45–18:45 h

Místo: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava – Poruba
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Pilátová
Omluveni: Knorr
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 168. zasedání přTA
Předsednictvo zašle k zápisu ze 168. zasedání přTA ze dne 5. 9. 2013 připomínky
do 16. 9. 2013, které budou vypořádány, a zápis bude schválen na 169. zasedání.
Úkoly vyplývající z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01010646
Příjemce projektu podal žádost na změnu druhu výsledků z typu P – patent na
Z – ověřená technologie.
KaTA doporučuje změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost na změnu druhu výsledků projektu TA01010646.
V souvislosti s tím však přTA požaduje od příjemce projektu doložit, jak má
s dalšími účastníky projektu vyřešena vlastnická práva k výsledku v souladu
s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací dle bodu 3.2.
Příjemce bude též upozorněn, že TA ČR vyžaduje plnění výše uvedeného
a kontroly ze strany TA ČR jsou tomu přizpůsobeny (4).
O: KaTA
KT: 30. 9. 2013
TE01020233 a TA02011272
Příjemce podal žádost o změnu dalšího účastníka uvedených projektů
– TESCAN, a. s., na TECSAN Brno, s. r. o. Změna má pouze formální charakter a
veškeré cíle a výsledky projektu budou zachovány.
KaTA doporučuje změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu dalšího účastníka u projektů TE01020233
a TA02011272.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil Komárek z důvodu zamezení střetu
zájmů.
3. Prokázání výsledku V, Nmet, duplicity – formulář OMEGA 2. veřejná soutěž
KaTA předložila přTA k rozhodnutí projekty k podpoře v rámci 2. veřejné soutěže
programu OMEGA, jejichž autoři měli na základě Rozhodnutí o udělení podpory
doložit potvrzení certifikačního orgánu o splnění podmínek, daných Metodikou 2013
pro definici certifikované metodiky, vymezení projektu k duplicitám a prokázání,
popřípadě že se jedná o typ výsledku V.
Ze 71 podpořených projektů 66 doložilo některou ze zmíněných skutečností.
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Potvrzení o certifikaci nedoložili 4 uchazeči, 1 nedoložil potvrzení certifikačního
orgánu a vymezení k duplicitám. Způsob doložení potvrzení je však u řady projektů
nedostatečný. Se zbývajícími uchazeči, kteří požádali o prodloužení termínu, KaTA
komunikuje.
K projednání nebylo předloženo 21 projektů, u nichž měla být prověřena duplicita.
Příčinou byla dlouhodobější absence zaměstnance TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že o této věci rozhodne až po vypracování všech
potřebných podkladů.
KaTA byla pověřena, aby vyhodnotila doložené skutečnosti k projektům, u nichž je
předpokládáno podepsání Smlouvy o poskytnutí účelové podpory v rámci 2. veřejné
soutěže programu OMEGA, které byly dožádány na základě rozhodnutí přTA.
Z těchto informací připraví KaTA analýzu, zda skutečně uchazeči doložili
požadované (1). Dále KaTA informuje tyto uchazeče o stávající situaci a o důvodu
pozdržení podpisu smluv (2).
O1: KaTA
T: 24. 9. 2013
O2: KaTA
T: 24. 9. 2013
Zároveň bude zpracován oficiální dopis na RVVI se sdělením, že problém
s výkladem pojmu certifikovaná metodika stále přetrvává. Podle informací TA ČR
takový metodický pokyn zpracovává Sekretariát RVVI. TA ČR očekává toto
vyjádření s nejzazším termínem do konce října 2013 z důvodu uzavření smluv
s příjemci programu OMEGA 2. veřejná soutěž a v případě, že v této době ještě
nebude problematika vyjasněna, bude TA ČR muset oslovit příjemce, jejichž
projekty se dle rozhodnutí přTA umístily za projekty, s nimiž kvůli nedořešené situaci
nelze smlouvu nyní uzavřít (3).
O3: KaTA
T: 26. 9. 2013
4. Nominace do EHK CK dle doporučení VR
Na základě doporučení VR k doplnění členů EHK programu CK, z důvodu
odstoupení prof. Ing. Františka Plášila, DrSc., byly předloženy přTA nominace členů
EHK CK.
Předsednictvo se rozhodlo jmenovat do EHK programu CK Ing. Jana Šedivého,
CSc.
5. Upřesnění parametrů ve 4. veřejné soutěži programu ALFA
KaTA předložila přTA návrh změn pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA.
V souvislosti s řešením problematiky investic v projektech byla KaTA pověřena, aby
připravila metodický pokyn (1).
K tomuto metodickému pokynu připraví KaTA právní rozbor zahrnující otázku
měnového kurzu – dle čeho se kurz stanovuje a k jakému datu je platný (2).
O1: KaTA
KT: 10. 10. 2013
O2: KaTA
KT: 30. 9. 2013
Některé návrhy
předsednictva.

úprav

vysvětlí

KaTA

předsednictvu

na

příštím

jednání

6. Závěrečná zpráva Transparency International
Bízková informovala přTA o závěrečné zprávě z posouzení procesů TA ČR, kterou
provedla Transparency International (TI).
Předsednictvo bere zprávu TI na vědomí a žádá KaTA o zpracování akčního plánu
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pro zkvalitňování činnosti TA ČR.
7. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ze dne
13. 8. 2013
Předsednictvo se opětovně zabývalo odvoláním proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informací ze dne 13. 8. 2013 firmy STAVBY OMO, s. r. o.
Předsednictvo potvrdilo své rozhodnutí ze 168. zasedání, že odvolání se zamítá
s tím, že zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací TA ČR neukládá a neumožňuje požadované informace poskytnout.
Předsednictvo dále konstatovalo, že zpravodajské stanovisko je podkladovým
materiálem pro hodnoticí orgány.
8. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
TB010CBU002
KaTA předkládá přTA informaci, že z důvodu nesrovnalostí v předložené finanční
části Průběžné zprávy k projektu TB010CBU002 a s odkazem na informace sdělené
příjemcem při jednání se zaměstnanci KaTA, bude zahájena finanční kontrola
tohoto projektu.
Do doby uzavření finanční kontroly bude pozdržena výplata prostředků za
uzavřenou etapu č. 2.
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o zahájení mimořádné kontroly na
základě předložené průběžné zprávy projektu TB010CBU002. O výsledku kontroly
bude KaTA informovat přTA.
O: KaTA
KT: 31. 10. 2013
9. Informace o kontrolách projektů č. TA02020169, TA01010256, TA02011313
a TA02011402
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené informace o kontrolách projektů
vyplývající z úkolů vzešlých ze 151. a 153. zasedání přTA.
10. Aktualizovaný plán kontrol na září, říjen, listopad 2013
KaTA předložila přTA aktualizovaný plán kontrol na září–listopad roku 2013.
V plánu jsou zahrnuty 4 projekty programu Centra kompetence, 28 kontrol projektů
programu ALFA a 2 projekty programu BETA.
Jeden projekt programu Centra kompetence je v souladu se schváleným ročním
plánem kontrol pro rok 2013 a 3 projekty jsou vybrány na základě podnětu Oddělení
realizace projektů. Vybraných 18 projektů programu ALFA je v souladu se
schváleným ročním plánem kontrol pro rok 2013 a byly zohledněny projekty končící
v roce 2013, delší dvou let, které musí být zkontrolovány v průběhu realizace
projektu. Dalších 7 projektů je vybráno na základě naplánovaného Oponentního
řízení a byly zohledněny projekty, u nichž příjemce vykazuje roční náklady vyšší než
2 mil. Kč, a projekty, kde příjemce vykazuje investiční náklady. Na základě podnětu
KaTA byly zařazeny 3 projekty programu ALFA a 2 projekty programu BETA jako
mimořádné.
Předsednictvo vzalo na vědomí aktualizovaný plán kontrol do konce r. 2013.
V souvislosti s projednáním plánu kontrol se KaTA ukládá provést zhodnocení
nákladů administrativní zátěže a s tím souvisejících nákladů na podání, provádění
a ukončování projektů v jednotlivých výzvách v programech ALFA a OMEGA (1).
O1: KaTA
KT: 31. 10. 2013
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Zároveň se KaTA ukládá zpracovat analýzu nezbytnosti vykazování některých
nákladů v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací – zda TA ČR vyžaduje podrobnější členění
nákladů po jednotlivých letech a jednotlivých položkách na projekt, než požaduje
zákon (2).
O2: KaTA
KT: 31. 10. 2013
11. Usnesení 122. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo vzalo na vědomí Usnesení 122. zasedání Pléna České konference
rektorů.
12. Informace o jednání poradního orgánu pro ekonomické záležitosti ministra
zahraničních věcí
Bízková krátce informovala o jednání poradního orgánu pro ekonomické záležitosti
ministra zahraničních věcí, kterého se zúčastnila dne 10. 9. 2013.
13. Různé
Bízková informovala o jednání RVVI k návrhu rozpočtu na VaV na rok 2014, jehož
se zúčastnila na pozvání RVVI společně s předsedou GA ČR. Toto jednání se
uskutečnilo dne 10. 9. 2013.
Předsednictvo se zabývalo otázkou rozšíření Rad podprogramů programu ALFA
a pověřilo KaTA, aby připravila statistiku, kolik projektů připadá na jednotlivé
zpravodaje (1) a zároveň zkontrolovala počet zpravodajů v těchto Radách a dle toho
bude rozhodnuto, zda je třeba tyto Rady posílit (2).
O1: KaTA
T: 24. 9. 2013
O2: KaTA
T: 24. 9. 2013
Janeček informoval o předávání Ceny předsedy GA ČR, které se uskutečnilo
9. 9. 2013 v zasedacích prostorách TA ČR.
Mimo jiné se zmínil o prezentaci vítězných projektů, které byly natočeny formou
desetiminutových skečů. Tato forma byla velmi dobře přijata. Bylo by dobré zvážit,
zda by takovouto prezentaci mohla využít i TA ČR.
Bunček informoval o setkání skupiny s CI k implementaci strukturálních fondů, kde
byly vyjasněny pozice obou agentur. Na tomto jednání bylo dále diskutováno o
přípravě metodických dokumentů, u nichž obě strany došly ke shodě, že by tyto
dokumenty měly být stejné u obou poskytovatelů (dokumenty týkající se příjemců
podpory).
CI vyjádřil podporu TA ČR s řešením projektu týkajícího se přípravy IS VaVaI, který
připravuje TA ČR.
Dále bylo dohodnuto, že TA ČR bude využívat regionální kanceláře CI.
KaTA v návaznosti na to připraví informaci pro regionální kanceláře
o připravovaných programech TA ČR – GAMA, DELTA, EPSILON; informace
o zapojení TA ČR do strukturálních fondů a informaci o TA ČR obecně (3).
Následně KaTA požádá CI o zorganizování schůzky zástupců těchto kanceláří
s TA ČR (4).
O3: KaTA
T: 15. 10. 2013
O4: KaTA
T: 31. 10. 2013
Další zasedání:

datum: 19. 9. 2013 v 13:00 h
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místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přílohy:

Prezenční listina ze 169. zasedání předsednictva TA ČR
Program 169. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 169. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková

5

