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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 177

Datum: 31. 10. 2013

Od–do: 13:00–18:00 h

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

Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin
Bunček, Ph. D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek
(PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 176. zasedání přTA
Zápis ze 176. zasedání přTA ze dne 24. 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
TA02010486
Příjemce žádá o změnu harmonogramu.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu harmonogramu projektu TA02010486.
TE01020229
Příjemce žádá o přesun finančních prostředků do kategorie investiční náklady
z ostatních kategorií uznaných nákladů.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje přesun finančních prostředků do kategorie investiční
náklady z ostatních kategorií uznaných nákladů projektu TE01020229.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil PK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA01020573
Příjemce žádá o prodloužení řešení projektu a žádost o zvýšení celkových
uznaných nákladů projektu, a to v důsledku škod způsobených povodní.
Zpravodaj doporučuje schválit prodloužení doby řešení a přesun 30 % prostředků,
nedoporučil zvýšit celkové uznané náklady v roce 2014. Rada programu souhlasí se
stanoviskem zpravodaje.
KaTA doporučuje prodloužit dobu řešení a nenavyšovat celkové uznané náklady
projektu.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby nejprve od příjemce vyžádala doložení vzniklé
škody (1). Na základě doložení požadovaného bude možno prodloužit dobu řešení
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projektu a navýšit finanční prostředky dle požadavku.
O1: KaTA

T: 15. 11. 2013

TE01020028
Příjemce žádá o snížení rozpočtu pro rok 2013.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje snížení rozpočtu projektu TE01020028 pro rok 2013.
TB010CBU002
Příjemce žádá o přesun prostředků mezi 3. a 4. (závěrečnou) etapou řešení
projektu.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje žádost o přesun finančních prostředků mezi 3. a 4. etapou
projektu TB010CBU002.
TA01030859
Příjemce žádá o prodloužení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory z důvodu
nedosažení výsledku.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje prodloužení smlouvy projektu TA01030859. Spolu
s rozhodnutím bude příjemce vyzván, aby s podepsaným dodatkem dodal i kopii
potvrzené přihlášky vynálezu se žádostí o udělení patentu (2).
O2: KaTA
T: 15. 11. 2013
TA01011461
Příjemce žádá, aby bylo možné z položky služby účastníků hradit náklady na
využívání speciálního přístroje.
Jedná se o nepovolenou změnu, která se předkládá v souladu s příslušnou směrnicí
přímo přTA.
Předsednictvo odmítá žádost o přeměnu financování mezi účastníky projektu
TA01011461.
TA02020867
Příjemce zaslal bez dalšího komentáře kopii odstoupení od smlouvy o spolupráci
s dalším účastníkem. Tomuto právnímu kroku nepředcházela žádost o změnu
dalšího účastníka. Příjemce byl vyzván k doplnění žádosti. Doplněná žádost byla
podána neúplně.
Postup příjemce je v rozporu se směrnicí o změnovém řízení realizovaných projektů
(závažná změna v řešení projektu bez souhlasu poskytovatele, nedoložení
požadovaných dokumentů) a dle poskytnutých informací vzniklo důvodné podezření
na ohrožení řešení projektu.
Předsednictvo rozhodlo o odmítnutí žádosti a o pozastavení poskytování účelové
podpory. Příjemci se ukládá uvést řešení projektu do souladu se schváleným
návrhem projektu do 31. 12. 2013 a informovat poskytovatele o učiněných
opatřeních (3). Předsednictvo dále rozhodlo o provedení veřejnosprávní kontroly.
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KaTA také zajistí schůzku s příjemcem k vysvětlení nastalé situace (4). Schůzky se
zúčastní člen přTA MJ.
O3: KaTA
KT: 2. 1. 2014
O4: KaTA
KT: 11. 11. 2013
3. Zapracování připomínek Fraunhoferova institutu MOEZ k programu GAMA
Tento bod bude projednán dne 4. 11. na separátní schůzce zástupců přTA a KaTA
k programu GAMA.
4. Postup v přípravě 1. veřejné soutěže DELTA
VK podal krátkou informaci o přípravě první veřejné soutěže programu DELTA.
PK uvedl, že na jednání pracovní skupiny TA ČR/MPO/CI bylo doporučeno, aby do
přípravy programu do činnosti pracovní skupiny pro zahraniční styky byl zapojen CI.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zjistila, jakým způsobem probíhá hodnocení
programu mezinárodní spolupráce Gesher-Most v CzechInvestu (1). Předsednictvu
bude poté předán materiál k programu DELTA společně s informací od CI a přTA se
k materiálům následně vyjádří (2).
O1: KaTA
T: 18. 11. 2013
O2: KaTA+přTA
T: 25. 11. 2013
5. OMEGA 2 – duplicity projektů
Předsednictvu byly předloženy všechny projekty, u kterých bylo podezření na
duplicitu a jež byly prověřeny. Na základě tohoto prověření nebylo ani u jednoho
projektu prokázáno, že se jedná o duplicitu.
Předsednictvo došlo k závěru, že se u prověřených případů těchto projektů
2. veřejné soutěže programu OMEGA nejedná o duplicitu.
KaTA byla pověřena, aby vyžádala od žadatelů, jejichž projekty byly dle rozhodnutí
přTA na 175. zasedání dodatečně podpořeny, potvrzení certifikačního orgánu,
vymezení projektu k duplicitám a prokázání, že se jedná o typ výsledku V (1).
O1: KaTA
T: 26. 11. 2013
U všech projektů, od jejichž žadatelů bylo TA ČR doloženo požadované (potvrzení
certifikačního orgánu, vymezení projektu k duplicitám a prokázání, že se jedná o typ
výsledku V), přTA rozhodlo, že doložené podklady jsou dostatečné a s těmito
žadateli bude uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory.
Předsednictvo rozhodlo, že u projektů 2. veřejné soutěže programu Centra
kompetence, které budou vybrány k podpoře, bude zpracován přehled potenciálních
duplicit s přispěním ÚPV (patentové rešerše) a tyto budou zpětně ohodnoceny
odbornými hodnotiteli a bude o nich diskutováno při negociaci. Bude použit obdobný
model jako u pilotního ověření původnosti poznatků, který ÚPV v nedávné minulosti
zpracoval – projekty, které se dostanou do stádia negociace, předat ÚPV
k posouzení, zda už v databázi patentů nejsou tyto záležitosti patentované (2).
O2: KaTA
KT: 18. 12. 2013
6. Žádost o změnu způsobu výpočtu režijních nákladů v návrhu projektu TD020202
KaTA předložila přTA k rozhodnutí žádost uchazeče 2. veřejné soutěže programu
OMEGA o změnu způsobu výpočtu režijních nákladů z „FULL COST“ na metodu
„FLAT RATE“ (vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby ve výši max.
20 % ze součtu osobních nákladů na služby a ostatních nákladů v daném roce).
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o formální chybu, která neměla vliv na hodnocení,
přTA tuto změnu projektu TD020202 schvaluje.
7. Žádost o úpravu návrhu projektu TD020248
KaTA předložila přTA žádost uchazeče 2. veřejné soutěže programu OMEGA
o úpravu návrhu projektu TD020248.
Na 176. zasedání přTA bylo uloženo KaTA přepočítat podporu v návaznosti na
vypuštění výše zmiňovaného výsledku. Podpora byla přepočtena dle níže
navrženého způsobu krácení podpory za nesplněný výsledek a částka, o kterou by
měla být podpora snížena, byla vypočítána na 283 333,- Kč.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo rozhodlo o zkrácení podpory projektu TD020248 o 280 000,- Kč dle
níže uvedeného rozhodnutí.
KaTA byla pověřena, aby zajistila oponentní řízení k tomuto projektu (1) a připravila
dopis uchazeči s informací o zkrácení podpory (2).
O1: KaTA
KT: 29. 11. 2013
O2: KaTA
T: 8. 11. 2013
8. Způsob krácení podpory za nesplněný výsledek/výsledky
KaTA předložila přTA návrh způsobu krácení podpory za nesplněný
výsledek/výsledky:
(Podpora za celý projekt Kč/suma RIV bodů za všechny výsledky přislíbené
v projektu) * počet RIV bodů nesplněných výsledků = Vratka.
Předsednictvo souhlasí s návrhem způsobu krácení podpory navrženým KaTA.
Zaokrouhlování částky bylo stanoveno na desetitisíce dolů.
Předsednictvo pověřuje KaTA, aby tento způsob zakotvila ve SME-07 Směrnice pro
změnová řízení projektů.
O: KaTA
KT: 20. 11. 2013
9. Zvážení účasti na akci V4 R&D infrastructure workshop
Předsednictvo se dohodlo, že V4 R&D infrastructure worshopu, který se bude konat
10. 12. 2013 v Budapešti se zúčastní MB a T. Perglová.
10. Přidělení oblastí před rozhodováním o schválení projektů v rámci 2. veřejné soutěže
programu CK
Členové přTA si dle návrhu KaTA přerozdělili projekty 2. veřejné soutěže programu
CK (obdoba zpravodajů EHK), u nichž budou připravovat návrh pro rozhodnutí
o podpoře na jednáních ve dnech 18. a 20. 11. 2013.
11. Složení pracovní skupiny MPO – TA ČR a CI – TA ČR
PK uvedl, že na posledním jednání TA ČR/MPO/CI bylo projednáváno složení této
pracovní skupiny. Do příštího zasedání (první polovina prosince 2013) bude
dohodnuto užší složení této pracovní skupiny.
Předsednictvo v této souvislosti pověřilo RB, aby projednala s předsedou výzkumné
rady TA ČR zastoupení TA ČR v této pracovní skupině.
O: přTA
T: 15. 11. 2013
12. Zpráva z konference AEA
P. Matolín informoval o průběhu a výsledcích účasti prof. Hajiče na výroční
konferenci American Evaluation Association (AEA).
Předsednictvo se dohodlo, že požádá prof. Hajiče, aby se stal za TA ČR členem
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AEA a účastnil se pravidelně příslušných jednání.
O: přTA

T: 8. 11. 2013

13. Zadávací dokumentace k 4. veřejné soutěži programu ALFA
Předsednictvo rozhodlo, že suma uvolněná na 4. veřejnou soutěž programu ALFA
pro rok 2014 bude 400 mil. Kč, a to vzhledem k rozpočtovým možnostem.
Předsednictvo dále rozhodlo o posunu termínu zahájení řešení projektů
na 1. 7. 2014.
LK byl pověřen, aby provedl aktualizaci v Evidenci veřejných soutěží ve výzkumu
a vývoji (VES).
O: KaTA
T: 8. 11. 2013
14. SME-03 Směrnice pro oponentní řízení – verze 3
Předsednictvo schválilo SME-03 Směrnici stanovující pravidla pro oponentní řízení.
15. Smlouva o poskytnutí podpory
Předsednictvo se zabývalo vzorem Smlouvy o poskytnutí podpory.
Tato smlouva byla již schválena na 175 přTA v rámci Směrnice pro vyhlášení
veřejné soutěže, nicméně v souvislosti s finalizací procesů Oddělení realizace
a kontroly projektů bylo zapotřebí změnit některé záležitosti.
Předsednictvo dle předloženého návrhu schválilo vzor Smlouvy o poskytnutí
podpory.
16. Dopis MPO – odpověď na žádost TA ČR o nominaci členů poradních orgánů
programů ALFA a GAMA
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis MPO týkající se nominace členů MPO do
poradních orgánů programů ALFA a GAMA.
17. Provedení veřejnosprávní kontroly administrativní povahy – TA01021334
Předsednictvo bylo informováno, že u projektu TA01021334 bude provedena
veřejnosprávní kontrola administrativní povahy, a to z důvodu zjištění komise na
závěrečném hodnocení projektu, konaném dne 15. 10. 2013. Komise konstatovala
rozpor mezi platnou Smlouvou a čerpáním jednotlivých položek rozpočtu v roce
2013.
18. Projekt INKA – odůvodnění postupu zadavatele formou rámcové smlouvy
Předsednictvo bylo informováno o vypracování materiálu obsahujícího právní
vyjádření k postupu zadavatele v rámci projektu INKA formou rámcové smlouvy.
Informace obsahuje podrobné vysvětlení, zda je tento postup v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách.
Předsednictvo pověřilo P. Slípka v koordinaci s p. Šteklem, připravit do 6. 11. 2013
návrh Rámcové smlouvy.
O: KaTA
T: 6. 11. 2013
19. Jednání VŘSEV J. Kurfürsta s předsedkyní TA ČR
RB informovala, že se dne 1. 11. 2013 setká s vrchním ředitelem sekce evropské
J. Kurfürstem. Jednání se dále zúčastní ředitelé (či jejich zástupci) teritoriálních a
unijních odborů, které spadají do sekce evropské.
20. Různé
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prověřila, zda TA ČR podporuje projekty
navazující na projekty z GA ČR (1).
O1: KaTA
KT: 30. 11. 2013
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RB informovala o účasti na jednání Svazu průmyslu a dopravy ČR, které se
uskutečnilo dne 29. 10. 2013.
KaTA byla pověřena, aby požádala Národní bezpečností úřad o udělení osvědčení
(prověrky) dle potřeby agentury (2). Všichni vedoucí zaměstnanci KaTA by měli mít
prověrky min. stupeň důvěrné. MB vyjádřil zájem o prověrku na stupeň vyhrazený.
O2: KaTA
KT: 29. 11. 2013
Další zasedání:

datum: 7. 11. 2013 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 177. zasedání předsednictva TA ČR
Program 177. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 177. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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