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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 175

Datum: 17. 10. 2013

Od–do: 13:55–17:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni:

Bízková, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Pilátová (body 2), Horatius
(bod 2), Bubeníková (bod 3), Novotná (body 4), Slavíková (body 4, 5, 6 a 10),
Matolín (bod 6 ), Vlasák a Kobert (body 11, 12 a 13)

Omluveni: Janeček
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 174. mimořádného zasedání přTA
Zápis ze 174. mimořádného zasedání přTA ze dne 10. 10. 2013 byl schválen. Úkoly
vyplývající z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TA02021263
Příjemce žádá o změnu řešitele. Jako nového řešitele příjemce navrhuje stávajícího
člena řešitelského týmu. Stávající řešitel nadále zůstane členem řešitelského týmu.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu řešitele projektu TA02021263.
TA02010837
Příjemce žádá o přidání dvou výsledků typu S – software do projektu do roku 2012.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o přidání dvou výsledků typu S projektu
TA02010837.
TD010065
Příjemce žádá o souhlas se změnou dílčích cílů v roce 2013.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu dílčích cílů.
TB01MPSV032
KaTA předložila přTA ke schválení průběžnou zprávu projektu TB01MPSV032
a žádá přTA o vyjádření souhlasu s vyplacením podpory za vykázanou etapu řešení
projektu.
Předsednictvo schvaluje průběžnou zprávu projektu TB01MPSV032 a souhlasí
s vyplacením podpory.
TA02020873
KaTA informovala přTA o závěrech z uskutečněného mimořádného oponentního
řízení projektu, které bylo uspořádáno na základě stanoviska Komise pro etiku
vědecké práce AV ČR. Oponentní komise konstatovala, že projekt není řešen
v souladu se schváleným návrhem projektu a doporučila provedení finanční kontroly
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a odstoupení od smlouvy.
Předsednictvo rozhodlo o provedení veřejnosprávní kontroly u příjemce projektu
a příjemci bude pozastaveno vyplacení podpory s termínem do 31. 12. 2013 pro
uvedení řešení projektu do souladu se schváleným návrhem projektu TA02020873.
Výsledky veřejnosprávní kontroly tohoto projektu budou předloženy na jednání přTA
(1).
O1: KaTA
KT: 12. 11. 2013
TA02011374 a TA02021326
Předsednictvo se opětovně zabývalo přechodem práv a povinností u uvedených
projektů související s fúzí společností VUES Brno a EZJ Czech, s. r. o., kdy VUES
Brno zanikne.
KaTA upozornila na skutečnost, že tyto projekty ukončují své řešení ke konci roku
2013.
Předsednictvo vzalo na vědomí fúzi společností VUES Brno a společností
EZJ Czech, s. r. o. s tím, že KaTA zkontroluje, zda u těchto projektů dodal příjemce
implementační plány (2).
V rozhodnutí přTA pro příjemce projektů TA02011374 a TA02021326 bude
uvedeno, že TA ČR počítá s tím, že příjemce EZJ Czech, s. r. o. přebírá veškeré
závazky za původního řešitele a stejně tak i podmínky, které vyplývají ze Smlouvy
s TA ČR (3).
O2: KaTA
T: 23. 10. 2013
O3: KaTA
T: 25. 10. 2013
TA02010541
Příjemce žádá o změnu řešitele projektu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu řešitele projektu TA02010541.
TB010MZV040, TB010MZV043 a TB010MZV047
Předsednictvo schvaluje
• průběžnou zprávu projektu TB010MZV040, příjemce Asociace pro
mezinárodní otázky a souhlasí s vyplacením podpory.
• průběžnou zprávu projektu TB010MMZV043, příjemce Ústav mezinárodních
vztahů, v. v. i. a souhlasí s vyplacením podpory.
• průběžnou zprávu za druhou etapu řešení projektu TB010MZV047, příjemce
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a souhlasí s vyplacením
podpory.
3. OMEGA 2 – duplicity projektů
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby materiál k duplicitám projektů v rámci 2. veřejné
soutěže programu OMEGA přepracovala a předložila k diskuzi na 176. zasedání
(doplnit případné návrhy úprav ve Smlouvě s příjemci; popsat historii posuzování
duplicit; …).
O: KaTA
T: 22. 10. 2013
4. Schválení návrhu programu EPSILON
Předsednictvo ověřilo zápis o usnesení z hlasování přTA per rollam.
Zápis o usnesení z hlasování přTA per rollam ve věci schválení návrhu programu
EPSILON je přílohou tohoto zápisu.
Návrh programu EPSILON bude v následujícím týdnu projednán na zasedání RVVI.
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5. RVVI – výzva k podávání návrhů na členy oborových verifikačních a hodnotících
panelů a expertních panelů
Předsednictvo pověřilo KaTA zveřejněním informace o výzvě RVVI k podávání
návrhů na členy oborových verifikačních a hodnoticích panelů a expertních panelů
na webových stránkách TA ČR (1).
Zároveň KaTA rozešle tuto informaci i všem řešitelům projektů TA ČR
prostřednictvím e-mailu (2).
O1: KaTA
T: 21. 10. 2013
O2: KaTA
T: 23. 10. 2013
6. Harmonogram PR akcí
Předsednictvo se zabývalo harmonogramem PR akcí a dalších doprovodných aktivit
v rámci činnosti TA ČR.
Veškeré akce byly zaznamenány do kalendáře v Google aplikaci a přTA bude
zaslána jeho aktualizace.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila souhrnnou informaci pro všechny
účastníky z řad TA ČR pro akci Nejlepší spolupráce roku 2013, která se uskuteční
dne 22. 10. a kde TA ČR předá Cenu TA ČR za nejlepší spolupráci roku 2013 (1).
O1: KaTA
T: 18. 10. 2013
Bunček informoval přTA, že dne 5. 11. od 10:00 h se v sídle TA ČR uskuteční
schůzka pracovní skupiny poskytovatelů, kterou zajišťuje TA ČR společně s ÚOHS.
KaTA byla pověřena, aby na tuto schůzku odeslala účastníkům pozvánky
prostřednictvím e-mailu a dopisem, a to ve spolupráci s Bízkovou a Bunčekem (2).
O2: KaTA+přTA
T: 18. 10. 2013
7. Dodatečné podpoření návrhů projektů v 2. veřejné soutěži programu OMEGA
Předsednictvo se zabývalo dodatečným podpořením návrhů projektů v rámci
2. veřejné soutěže programu OMEGA. Z důvodu navýšení finančních prostředků
(cca 10 mil. Kč) pro program OMEGA je možné podpořit některé projekty, které byly
doporučeny hodnotícími orgány k podpoře, ale nebyly podpořeny z důvodu
nedostatku disponibilních prostředků. Jedná se o projekty s nejvyšším bodovým
ohodnocením "pod čarou".
Předsednictvo schválilo dodatečné podpoření 11 projektů – TD020195, TD020359,
TD020078, TD020308, TD020332, TD020094, TD020224, TD020330, TD020368,
TD020395 a TD020397.
KaTA osloví žadatele – autory 11 projektů obdobně jako v předchozích případech,
tedy s žádostí o prokázání schopnosti dosáhnout avizovaného výsledku, zejména
certifikované metodiky.
O: KaTA
T: 31. 10. 2013
8. BETA – schválení protokolu k poptávkovému řízení a výběr nejvhodnější nabídky
projektu TB020MZV035
Předsednictvo schvaluje protokol k poptávkovému řízení TB020MZV035 s názvem
Čínská ekonomická a rozvojová diplomacie vůči oblasti sousedství EU“ a nabídku
č. 1 uchazeče Asociace pro mezinárodní otázky, o. s., jako vhodnou.
9. BETA – schválení protokolu k poptávkovému řízení a výběr nejvhodnější nabídky
projektu TB020MZP039
Předsednictvo schvaluje protokol k poptávkovému řízení TB020MZP039 s názvem
Analýza vztahu hodnocení rizik a administrativní zátěže v oblasti biotechnologií“
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a nabídku č. 2 uchazeče Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., jako vhodnou.
10. Nominace L. Knorra jako externího člena Rady instituce VÚKOZ, v. v. i.
Předsednictvo schválilo nominaci L. Knorra jako kandidáta na externího člena Rady
instituce VÚKOZ, v. v. i. KaTA zajistí odeslání nominace.
O: KaTA
T: 18. 10. 2013
11. SME-23 Směrnice pro závěrečné hodnocení projektů
KaTA předložila přTA ke schválení Směrnici pro závěrečné hodnocení projektů,
jejímž účelem je stanovit pravidla pro závěrečné hodnocení projektů po ukončení
jejich řešení ve vazbě na § 13 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb.
Předsednictvo se dohodlo, že vzhledem k problematice výkladu některých paragrafů
zákona č. 130/2002 Sb., se odkládá rozhodnutí k této směrnici.
Ze strany KaTA bylo uvedeno, že tato směrnice bude rozdělena na 2 samostatné
předpisy, a jejich koncept bude předložen na příští přTA. První směrnice bude
pravděpodobně nazvána směrnicí o ukončování projektů, a bude obsahovat
kontrolu dosažení výsledků a finanční vypořádání (tedy bude především
veřejnosprávní kontrolou). Její časové provedení bude provedeno do 180 dnů po
ukončení řešení, tak jak vyžaduje § 9 ZPVV. Druhá bude směrnice pro závěrečné
hodnocení a časově bude představovat poslední článek v procesu (až po
monitoringu udržitelnosti), tedy až po třech letech, kdy chce TA ČR nad projektem
držet ještě nějaký monitoring. Bude vyhodnocovat splnění cílů, výsledků a jejich
vzájemný vztah.
Pokračování diskuze po dalších úpravách ze strany KaTA bude na 176. zasedání.
Předsednictvo rozhodlo, že ke každému návrhu vnitřního předpisu v rámci TA ČR
předloží KaTA zpracovanou RIA analýzu (1). Toto bude uvedeno do směrnice pro
tvorbu vnitřních předpisů (2).
O1: KaTA
KT: 30. 11. 2013
O2: KaTA
T: 31. 10. 2013
12. SME-2a Směrnice pro hodnocení návrhů projektů ve 4. veřejné soutěži
programu ALFA
Předsednictvo schválilo směrnici pro hodnocení návrhů projektů ve 4. veřejné
soutěži programu ALFA. Účelem směrnice je stanovit pravidla pro hodnocení
návrhů projektů podaných do veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, a to v souladu se zákonem o podpoře
VaV (ZPPV) a upravuje proces od vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů
a odborných hodnotitelů až po zaevidování a uložení dokumentů z hodnocení
návrhů projektů.
Radě podprogramu bude umožněna revize dosavadních rozhodnutí, pokud sama
zjistí, že některé kritérium nezhodnotila dostatečně. V takovém případě ale musí
RPP znovu zhodnotit všechny již zhodnocené návrhy.
13. SME-11 Směrnice pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže – verze 2
Předsednictvo schválilo směrnici pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže – verze
2, jejímž účelem je stanovit pravidla pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže.
Směrnice upravuje proces od vypracování návrhu zadávací dokumentace až po
vyhlášení veřejné soutěže v obchodním věstníku.
V rámci této směrnice byl upraven vzor Smlouvy o poskytnutí účelové podpory,
Rozhodnutí o poskytnutí podpory a Všeobecné podmínky. O této skutečnosti budou
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zaměstnanci KaTA informovat uchazeče na seminářích k vyhlášení 4. veřejné
soutěže programu ALFA.
14. Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávka osobního vozidla
Předsednictvo schvaluje výběr nabídky uchazeče Emil Frey na osobní vozidlo
značky Toyota Prius v tmavě modré barvě.
Uvedené vozidlo je skladem a tedy umožňuje naplnění provozní potřeby v co
nejkratší možné době v souladu s potřebami zadavatele.
15. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
Předsednictvo bere na vědomí informace o uskutečněných oponentních řízeních
projektů TA02010182, TA02010212, TA02010236, TA02010259, TA02010382,
TA02010409,
TA02010486,
TA02010672,
TA02010711,
TA02010733,
TA02010780,
TA02010886,
TA02011185,
TA02011196,
TA02011238,
TA02011368, TA02020004, TA02020109, TA02020128 a TA02030479
16. Zpráva ze služební cesty v Drážďanech na Saském ministerstvu vědy a umění
Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu ze služební cesty v Drážďanech, která se
uskutečnila dne 25. 9. 2013 na Saském ministerstvu vědy a umění za účasti
Bízkové, Bunčeka a Krause.
17. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
18. ALFA 4 – semináře k vyhlášení veřejné soutěže
Předsednictvo vzalo na vědomí, že v termínech 12. 11. (Brno) a 19. 11. (Praha) se
uskuteční semináře pro uchazeče k vyhlášení 4. veřejné soutěže programu ALFA.
Informace o těchto seminářích zveřejní KaTA na webových stránkách TA ČR.
O: KaTA
T: 22. 10. 2013
19. Vyhodnocení kvality oponentských posudků v TD2
Předsednictvo bere na vědomí analýzu vyhodnocení kvality oponentských posudků
v rámci 2. veřejné soutěže programu OMEGA.
20. Pozvánka na Národní informační den pořádaný Technologickým centrem AV ČR
Předsednictvo bere na vědomí pozvánku na Národní informační den pořádaný
TC AV ČR dne 31. 10. 2013.
21. Informace z návštěvy HUB Praha a návštěva Zdeňka Rudolského v TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci z návštěvy HUB Praha, která se
uskutečnila dne 14. 10. 2013.
Předsednictvo rozhodlo o pozvání Z. Rudolského k návštěvě TA ČR – zajistí Kraus.
O: KaTA
T: 25. 10. 2013
22. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR
k 30. 9. 2013.
23. Mezinárodní spolupráce – plnění MoU s MZV
Kebo informoval o aktivitě MZV, kdy bylo TA ČR nabídnuto zapojení do akce
Česko–americké business days v Atlantě. Do této akce je zapojena mimo MZV
i AmCham a Česká ambasáda ve Washington DC.
Předsednictvo se touto aktivitou bude ještě dále zabývat.
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24. Zápis z jednání Kulatého stolu k NPR
Předsednictvo vzalo na vědomí zápis z jednání Kulatého stolu k Národnímu
programu reforem ČR, které se uskutečnilo dne 11. 10. 2013.
25. Návrh možnosti systémového řešení sběru podnětů a prezentace vedení TA ČR
u „stakeholderů“
Bunček předložil přTA návrh na řešení systémového sběru podnětů a s tím spojené
prezentace vedení TA ČR u „stakeholderů“ (příjemců).
Bunček uvedl, že TA ČR potřebuje sbírat podněty a prezentovat své vize, cíle
a rozhodnutí širší odborné veřejnosti reprezentované zejména příjemci
(i potenciálními).
Předsednictvo diskutovalo návrh Bunčeka s tím, že by bylo možné výjezdy
předsednictva za příjemci uskutečnit. Nicméně je důležité ještě stanovit
kritéria/podmínky, dle kterých by se takové výjezdy uskutečňovaly.
26. Různé
Bízková informovala o schůzce s p. Stehlíkem (nominovaný na funkci rektora
Univerzity Karlovy v Praze) dne 16. 10. 2013, s nímž diskutovala o spolupráci
TA ČR a UK k přepracování programů OMEGA a BETA (formou Kulatého stolu)
Na základě doporučení p. Stehlíka zahájí TA ČR během několika týdnů diskuzi
o úloze aplikovaného společensko-vědního výzkumu a o modifikaci programu
OMEGA.
O: přTA+KaTA
KT: 6. 11. 2013
Komárek informoval o přednášce k programu GAMA, která se uskutečnila na půdě
Západočeské univerzity dne 16. 10. 2013.
Komárek dále informoval, že dne 22. 10. se sejde pracovní skupina k projektu INKA.
Předběžné výsledky projektu budou předloženy tak, aby do konce měsíce byla
jednání uzavřena.
Knorr informoval přTA o přípravách a harmonogramu stěhování prostor
a zaměstnanců KaTA do objektu Evropská 37. V termínu 1. – 3. 11. 2013 bude
stěhování probíhat.
Knorr dále informoval, že se dne 18. 10. uskuteční seminář na filipínském
velvyslanectví, jehož se zúčastní.
Další zasedání:

datum: 24. 10. 2013 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 175. zasedání předsednictva TA ČR
Program 175. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 175. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování přTA per rollam ze dne 4. 10. 2013

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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