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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 176

Datum: 24. 10. 2013

Od–do: 9:30–13:00 h
14:45–16:20 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková (vyjma bodů 7, 8, a 11), Janeček, Bunček (body 3-8, 10-13 a Různé),
Kebo (body 3-8, 10-13 a Různé), Komárek (vyjma bodů 7, 8 a 11), Rottová (body
3-8,10-13, a Různé), Knorr, Ondračková (body 2, 9, 14-18), Novotná (bod
Různé), Kubíček (bod Různé), Bubeníková (bod 3–7), Pilátová (body 3-8 a 11),
Kusáková (body 3-8 a 11)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková, Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 175. zasedání přTA
Zápis ze 175. zasedání přTA ze dne 17. 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
TA02010886
Příjemce žádá o odstoupení účastníka projektu ČKD BLANSKO-OS a.s. a o převod
práv a povinností z projektu na příjemce TOS Kuřim.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o odstoupení účastníka projektu TA02010886.
TA02010247
Příjemce žádá o změnu, respektive o posun termínu dosažení výsledku.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje posun termínu dosažení výsledku projektu TA02010247.
TA02010035
Příjemce žádá o přidání dílčího cíle.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje přidání dílčího cíle projektu TA02010035.
TA02010013
Příjemce žádá o změnu projektu, respektive o snížení počtu výsledků.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje snížení počtu výsledků projektu TA02010013.
TA01010153
Příjemce žádá o přidání dalšího účastníka společnost GEOtest, a.s., od 1. 8. 2013.
Žádost byla předběžně schválena na 162. zasedání přTA. V tuto chvíli KaTA
předkládá kompletní žádost obsahující všechny povinné přílohy.
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Předsednictvo na základě doplněných informací schvaluje přidání dalšího účastníka
projektu TA01010153.
TA01010552
Příjemce podpory podal dne 20. 9. 2013 žádost o prodloužení doby dosažení
výsledku druhu P-patent a zároveň o přidání nového výsledku, neboť přihláška
patentu byla podána spolu s přihláškou užitného vzoru dne 18. 9. 2013.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o prodloužení doby platnosti smlouvy v důsledku
prodloužení dosažení výsledku patent projektu TA01010552.
U jednání a rozhodování o tomto projektu nebyl přítomen Kebo.
TE01020020
Příjemce žádá o změnu dalšího účastníka projektu, společnosti TATRA a. s., který
má být nahrazen právním nástupcem, společností TATRA TRUCKS a. s.
KaTA doporučuje žádost schválit.
Předsednictvo schvaluje změnu dalšího účastníka projektu TE01020020.
U jednání a rozhodování o tomto projektu nebyl přítomen Kebo a Komárek.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila informaci pro jednání přTA o pravidlech
krácení finančních prostředků v projektech v souvislosti s nedodržením výsledku
výzkumu, který je uveden v návrhu projektu. Dále KaTA navrhne, do jaké směrnice
bude toto pravidlo zapracováno.
O: KaTA
T: 5. 11. 2013
3. SME-03 Směrnice stanovující pravidla pro oponentní řízení – verze 3
Předsednictvo diskutovalo o Směrnici stanovující pravidla pro oponentní řízení.
Směrnice bude doplněna na základě závěrečné diskuze nad nastavením procesu
závěrečného hodnocení o závěrečné oponentní řízení, přičemž Směrnice
s pracovním názvem "monitoring" udržitelnosti a otázka závěrečného hodnocení
dosažení cílů projektu bude zahrnuta do jednoho vnitřního předpisu. Tyto předpisy
budou v relaci základního procesu připraveny a předány přTA ke schválení
per rollam, za účelem konsolidace vnitřní dokumentace do vyhlášení 4. veřejné
soutěže programu ALFA (1).
O1: KaTA
T: 30. 10. 2013
Předsednictvo požaduje, aby každá změna ve vnitřním předpisu byla zaznamenána
(v tabulce na konci každé nové verze předpisu), a to tak, že bude uvedena, jaká
změna byla provedena, kdy a kdo ji provedl.
Předsednictvo se dohodlo, že analýzu RIA bude vyžadovat u všech vnitřních
předpisů souvisejících s novými programy TA ČR až po vyhlášení 4. veřejné
soutěže programu ALFA.
U RIA přTA připomnělo, že je nutné u každé změny ve vnitřních předpisech napsat,
jaký to bude mít dopad na žadatele.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby se při změnách vnitřních předpisů řídila
především zásadou, že změny by měly být prováděny především z důvodu souladu
se zákonem, k dalším změnám by mělo docházet pouze v případě novelizace
zákona a měnit termíny jen tam, kde je to nezbytně nutné.
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Předsednictvo se také zabývalo plánem kontrol. Plán kontrol na rok 2014 bude
sestaven v souladu se zákonem, stanoviskem zpravodaje a dle rizikových faktorů
konkrétních projektů, a to po prvním měsíci roku 2014. Plán bude poté předložen
přTA ke schválení v souladu ze zákonem a dle rizikových faktorů
Předsednictvo se dohodlo, že dne 21. 11. 2013 se uskuteční jednání členů přTA
a zástupců KaTA, na němž bude diskutován princip kontrol projektů ze strany
TA ČR (jak kontrola probíhá, co TA ČR požaduje po příjemcích a co je
kontrolováno) a vnitřní předpisy TA ČR. Materiály k tomuto jednání připraví KaTA
a zašle je přTA předem (2).
O2: KaTA
T: 18. 11. 2013
4. SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže – verze 2
KaTA předložila přTA ke schválení revizi Směrnice pro přijímání návrhů projektů do
veřejné soutěže. Důvodem revize je nový způsob podání návrhů projektů, a to
podávání elektronickou formou. V souvislosti s touto změnou byl původní režim,
který předpokládal podání listinného návrhu projektu a podání návrhu projektu
v IS Patriot, změněn.
Předsednictvo schválilo Směrnici pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže
– verze 2.
5. SME-07 Směrnice pro změnová řízení projektů – verze 3
KaTA předložila přTA ke schválení Směrnici pro změnová řízení projektů. Směrnice
byla revidována zejména s ohledem na potřebu revize přílohy č. 2 směrnice – Typy
změn realizovaných projektů.
Předsednictvo podmínečně schválilo Směrnici pro změnová řízení projektů – verze
3 s tím, že Bízková si s právníky vysvětlí otázku možnosti změny smlouvy
rozhodnutím (soulad se správním řádem).
6. SME-13 Směrnice pro uzavření Smlouvy/vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory
KaTA předložila přTA ke schválení Směrnici pro uzavření Smlouvy/vydání
rozhodnutí o poskytnutí podpory. Potřeba revize této směrnice vyvstala v souvislosti
s procesem tvorby SME-22 Směrnice o veřejnosprávní finanční kontrole. V souladu
se zákonem č. 230/2001 Sb. bylo navrženo umístění předběžné veřejnosprávní
kontroly do Směrnice pro uzavření Smlouvy/vydání rozhodnutí o poskytnutí
podpory, zatímco průběžná kontrola bude součástí SME-22 a následovat bude
směrnice pro závěrečné hodnocení projektů.
Předsednictvo schválilo
o poskytnutí podpory.

Směrnici

pro

uzavření

Smlouvy/vydání

rozhodnutí

7. SME-24 Směrnice pro zajištění posudků, stanovisek a odborných hodnocení
KaTA předložila přTA ke schválení Směrnici pro zajištění posudků, stanovisek
a odborných hodnocení.
Směrnice stanovuje pravidla pro zajištění zpracování posudků oponentů, stanovisek
zpravodajů a hodnocení odborných hodnotitelů pro účely hodnocení návrhů projektů
ve veřejné soutěži, zpracování posudků oponentů k návrhům výzkumných potřeb
a k nabídkám ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Dále stanovuje
pravidla pro zajištění účasti oponentů v hodnotící komisi pro výběr nabídek ve
veřejné zakázce. Směrnice by měla zajistit lepší fungování odborného hodnocení,
a to v návaznosti na vznik nového oddělení, jelikož agenda odborného hodnocení
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se stále rozšiřuje a je tedy třeba ji uceleně uchopit a stanovit jasná pravidla
a kontrolní mechanismy i pro tuto oblast, aby ostatní procesy mohly již pracovat
s kvalitními výstupy.
Předsednictvo schvaluje Směrnici pro zajištění posudků, stanovisek a odborných
hodnocení s tím, že bude alternativně povolena možnost, aby oponenti zasílali
materiály jen prostřednictvím PDF souborů s elektronickým podpisem – odpadla
by povinnost doručovat listinnou verzi.
8. SME-12 Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv – verze 2
KaTA předložila přTA ke schválení Směrnici pro předkládání a zpracování zpráv.
Směrnice stanovuje pravidla pro předkládání a zpracování zpráv, a to zpráv
průběžných, závěrečných a mimořádných a je revidována z důvodu potřeby
zakotvení implementačního plánu, jakožto součásti závěrečné zprávy, eventuálně
průběžné zprávy v případě, že bylo dosaženo výsledků projektu již v průběhu
řešení.
Předsednictvo schvaluje Směrnici pro předkládání a zpracování zpráv – verze 2.
9. OMEGA 2 – žádosti o úpravu návrhu projektů TD020248 a TD020266
Předsednictvo se zabývalo dvěma žádostmi o úpravu návrhu projektů ve 2. veřejné
soutěži programu OMEGA, a zda je rozpočet přiměřený deklarovaným výstupům.
U projektu TD020266 přTA pověřilo KaTA, aby projekt nechala posoudit, zda svým
zaměřením spadá do programu OMEGA.
O: KaTA
T: 4. 11. 2013
U projektu TD020248 se přTA rozhodlo povolit dodání 4 výsledků za podmínky, že
bude zkrácena podpora o finanční náročnost výsledku, který nebude dodán.
10. OMEGA 2 – duplicity projektů
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na 177. zasedání.
11. Směrnice pro závěrečné hodnocení projektů a Směrnice pro ukončování projektů
– koncepty směrnic
Předsednictvo se zabývalo konceptem Směrnice pro závěrečné hodnocení projektů
a Směrnice pro ukončování projektů.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila varianty postupu v těchto situacích.
O: KaTA
KT: 11. 11. 2013
12. Zapracování diskuse s Fraunhoferovým institutem a TA ČR nad programem GAMA
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na 177. zasedání.
13. Postup v přípravě 1. veřejné soutěže DELTA
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na 177. zasedání.
14. Informace ze semináře na velvyslanectví Filipín
Knorr podal krátkou informaci o semináři na filipínském velvyslanectví, jehož se
zúčastnil dne 18. 10. 2013.
15. Informace o jednání dozorčí rady IPN metodika
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o jednání dozorčí rady IPN metodika,
které se zúčastnil Kebo.
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16. Stručná informace z Hodnocení S3 strategie ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí předloženou informaci z Hodnocení S3 strategie
ČR, která byla zpracována pro Evropskou komisi.
17. Informaci o činnosti Komise zadavatele k projektu INKA
Předsednictvo tuto informaci bere na vědomí a doporučuje přípravu rámcové
smlouvy, která bude součástí informace od právního oddělení na příštím zasedání
přTA. Informace bude obsahovat podrobné vysvětlení, proč je efektivní připravit
rámcovou smlouvu a zda je tento postup formálně správný.
O: KaTA
T: 30. 10. 2013
18. Různé
Předsednictvo vzalo na vědomí připomínky k programu EPSILON od Rady pro
výzkum, vývoj a inovace. Připomínky budou zapracovány do textu programu
a v novém znění bude program rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.
Školení k aplikaci Google
Předsednictvu bylo zprostředkováno školení k aplikacím Google, které jsou
využívány Kanceláří TA ČR jako pracovní nástroj elektronické pošty, sdílení
dokumentů a kalendářů.
Předsednictvo se dohodlo, že ve dnech 18. a 20. 11. 2013 se bude zabývat
projednáním a schválením projektů v rámci 2. veřejné soutěže programu Centra
kompetence. Jednání v těchto dnech započne již od 9:00 h.
KaTA předá veškeré potřebné informace přTA po jednání RP CK.
O: KaTA
T: 5. 11. 2013
Kebo informoval o uskutečněných jednáních k programu DELTA a uvedl, že byl
určen termín vyhlášení 1. veřejné soutěže programu.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 31. 10. 2013 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 176. zasedání předsednictva TA ČR
Program 176. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 176. zasedání přTA

Zapsal:

Ondračková, Rottová

Kontroloval:

Bízková, Janeček
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