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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 178

Datum: 7. 11. 2013

Od–do: 10:00–13:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, 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: Ing. Rut Bízková (RB)
Jednání řídil: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), Ing. Pavel Komárek (PK)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 177. zasedání přTA
Zápis ze 177. zasedání přTA ze dne 31. 10. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. INKA – návrh Rámcové smlouvy
PK zahájil jménem předsednictva a jako vedoucí projektu jednání se zástupcem
zájemce (viz protokol, který je přílohou) v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění
v projektu INKA. K předloženému návrhu smlouvy bylo prezentováno, že jde
o smlouvu realizační s převažujícím prvkem smlouvy o dílo s rámcovým prvkem.
Rámcový prvek spočívá v právu zadavatele v rámci ověřovací etapy (tj. Etapy II
navrženého projektu) vyzývat dodavatele k podávání návrhů na provedení ověření
navržené metodiky v terénu na konkrétních subjektech, přičemž cena za pořízení
jednoho ověřovacího záznamu je stanovena zvlášť pro subjekt podnikatelský
a zvlášť pro výzkumnou organizaci jako nepřekročitelná. Právem zadavatele je pak
určit rozsah a subjekty pro ověření. Takto předložený koncept smlouvy byl
odsouhlasen.
V projektu předloženém zájemcem je navržena část metodiky spočívající v popisu
způsobu provedení tzv. online průzkumů. Toto však bude pouze fakultativní
položkou řešení v projektu INKA a naopak zájemce bude seznámen s průběžnými
výsledky projektu GEM, realizovanému v rámci Programu Beta pro MPO a bude
zvážena možnost využití v projektu INKA.
Pro příští jednání se zájemcem k návrhu byla určena expertní komise ve složení
Bunček, Slípek, Klubal, Slavíková, Petkov, Krechl a jejíž účelem je vyjednat cenové
a akceptační parametry pro tu část realizační smlouvy, která je smlouvou o dílo pro
pořízení 3 dílčích metodik.
Komise se sejde se zájemcem v úterý 12. 11. 2013 v 14:00 v sídle TA ČR. Výsledek
jednání komise bude předložen do příštího předsednictva. Pozvání všech účastníků
zajistí KaTA (1).
O1: KaTA
T: 8. 11. 2013
Jednání se zájemcem bude pokračovat na příštím jednání předsednictva, kde
v případě shody nad cenovým návrhem může být stanoven termín pro podání
nabídky. Zájemce vzal termíny na vědomí
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3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TB010MZV045
Předsednictvu byla předložena závěrečná zpráva projektu TB010MZV045.
Závěrečná zpráva byla posuzována zpravodajem projektu. Zpravodaj uvedl,
že zpráva byla předložena kompletní a kvalitní, výstup odpovídá potřebě
zadavatele. Navrhuje, aby některé pasáže výzkumné zprávy byly postupně
odtajněny pro zveřejnění expertní veřejnosti. Tento postup bude dále komunikován.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo souhlasí se závěrečnou zprávu projektu TB010MZV045, příjemce
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a souhlasí s vyplacením podpory.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prověřila SME-12 Směrnice pro předkládání
a zpracování zpráv, jež byla schválena na 176. zasedání, a to z hlediska
rozhodování přTA k těmto zprávám (schvalovat nebo brát na vědomí).
TE01020168
Vzhledem k možnému střetu zájmů všech přítomných členů přTA bude muset být
žádost příjemce projektu projednána na dalším zasedání.
TA02010543
Příjemce zaslal žádost o doplnění výsledku do projektu do roku 2012.
Zpravodaj projektu i Rada programu doporučují změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prověřila, zda o této situaci příjemce projektu
informoval KaTA v průběžné zprávě za rok 2012. V případě, že tato skutečnost
bude uvedena v průběžné zprávě za rok 2012, přTA povoluje schválení žádosti
projektu TA02010543 o doplnění výsledku až v roce 2013 (2).
O2: KaTA
T: 12. 11. 2013
TA03020284
Příjemce žádá o snížení celkových uznaných nákladů.
Zpravodaj projektu i Rada programu doporučili změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje žádost o snížení celkových uznaných nákladů projektu
TA03020284.
TB010MZV047
Příjemce projektu podal v souvislosti se závěry mimořádného oponentního řízení
žádost o změnu projektu. Změna se týká úpravy metodiky řešení projektu a s tím
souvisejících činností uvedených v harmonogramu činností.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo bere na vědomí změnu metodiky řešení a úpravu harmonogramu
projektu TB010MZV047 a konstatuje, že bylo dosaženo deklarovaného výsledku
a není potřeba dělat Dodatek smlouvy i přes odchylky v postupu ve Smlouvě o
poskytnutí účelové podpory.
TA01010183
Příjemce žádá o přidání nového výsledku.
Zpravodaj projektu i Rada programu doporučili změnu schválit.
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KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo
TA01010183.

schvaluje

žádost

o

přidání

nového

výsledku

do

projektu

Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil Bunček z důvodu zamezení střetu
zájmů.
4. Usnesení o odložení trestního řízení
Předsednictvo se zabývalo usnesením Policie ČR o odložení trestního oznámení
podaného panem Pospíšilem ohledně výsledků 3 veřejné soutěže programu ALFA
na konci roku 2012. Důvodem pro odložení trestního oznámení je, že nebyla
naplněna žádná ze skutkových podstat deklarovaných trestných činů (zejména
dotační podvod).
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby do e-learningového školení pro oponenty zařadila
upozornění, že si mají oponenti před uzavřením svého hodnocení po sobě znovu
přečíst posudek (1).
Zároveň všechny zpravodaje upozornit, aby důsledně prováděli kontrolu oponentů
(2).
O1: KaTA
T: 15. 11. 2013
O2: KaTA
KT: 20. 11. 2013
5. Stanovisko k programu GAMA – Smlouva o poskytnutí podpory
KaTA předložila přTA stanoviska k programu GAMA. První stanovisko se týká
režimu posuzování statusu výzkumných organizací s požadavkem na vypracování
návrhu metodiky. Stanovisko se mělo zaměřit především na fakultní nemocnice,
jejichž postavení je v českém právním řádu ne zcela jasné.
Stanovisko se zabývá především obecným rozborem definice VO, tedy jednotlivým
pojmovým znakům, přičemž v některých částech se v této souvislosti věnuje
i fakultním nemocnicím. Postavení těchto subjektů je nejasné i ve sféře práva EU,
nicméně stanovisko se kloní k tomu, že i tyto lze považovat za VO z důvodu
mírnějšího výkladu požadavku na výzkum jako na hlavní činnost.
Druhé stanovisko se věnuje pracovišti managementu znalostí (PMZ), tzn., zda jej
lze využít pouze interně nebo i jako externí službu a zda je možné na jeho činnost
stanovit paušál 6% z celkové podpory do režií.
Ze závěru vyplývá, že je možné, aby PMZ provádělo činnosti interně nebo externě.
V případě druhé otázky toto spíše nedoporučuje, jelikož náklady na činnost PMZ
bude možné přiřadit ke konkrétnímu projektu a svou povahou tak nebudou režiemi,
ale přímými náklady
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prověřila podmínky a skutečnosti, za kterých
mohou rozpočtové a příspěvkové organizace zakládat spin-off firmy.
O: KaTA
T: 14. 11. 2013
6. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
Předsednictvo bere na vědomí informace o uskutečněných oponentních řízeních
a závěrečných hodnocení projektů TA01020508, TA02010013, TA02010141,
TA02010218,
TA02010375,
TA02010920,
TA02010992,
TA02010995,
TA02020205, TA01031200 a TA02020169.
7. Výsledky jednání vlády ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí výsledky jednání vlády ČR ze dne 23. 10. 2013
k postupu přípravy programovacího období 2014–2020 na národní úrovni.
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8. Informace z pracovní schůzky poskytovatelů veřejné podpory
MB informoval o pracovní schůzce poskytovatelů veřejné podpory, která se
uskutečnila dne 5. 11. 2013. Diskutována zde byla veřejná podpora, a to zejména
financování výzkumných organizací v souvislosti s ukončováním projektů
financovaných TA ČR.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby o tomto setkání zveřejnila informaci na webových
stránkách TA ČR (1).
KaTA se dále ukládá připravit informaci o jednání k veřejné podpoře společně se
zápisem z jednání na následující jednání přTA (2).
Dále KaTA připraví informaci pro příjemce o nutnosti dodržování aspektů pravidel
veřejné podpory (3).
O1: KaTA
T: 12. 11. 2013
O2: KaTA
T: 12. 11. 2013
O3: KaTA
T: 29. 11. 2013
9. Informace o rozdělení projektů mezi zpravodaje programu ALFA v RPP2
v souvislosti s rezignací členky RPP2
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o rozdělení projektů mezi zpravodaje
programu ALFA v rámci Rady podprogramu 2, a to z důvodu rezignace členky
RPP2.
10. Informace o zřízení institutu odborného partnera pro Centra kompetence
MJ informoval, že na základě podnětu z jednoho z center kompetence bude nově
zřízen institut odborného partnera pro Centra kompetence („patrona“ Centra), který
bude permanentním prostředníkem mezi Centrem a TA ČR. Na jedné straně by měl
pomáhat Centru v jeho odborném směřování, pro TA ČR bude naopak zajišťovat
detailnější informace o dění v Centru. Pro tento účel budou Oddělením podpory
hodnocení projektů vytipováni zkušení nezávislí odborníci, s nimiž bude uzavřena
dohoda o pracovní činnosti DPČ (případně dočasně DPP). Činnost patronů Center
bude koordinována Oddělením podpory hodnocení projektů. V případě, že budou
v rámci projektu OP LZZ budovány interní hodnotitelské kapacity, budou tito patroni
hrát roli jakýchsi tutorů ve svém oboru.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
11. Informace z přednášky v Galerii DOX a konference o kulturních a kreativních
průmyslech v ČR
M. Kraus (KaTA) předložil přTA informace z konference o kulturních a kreativních
průmyslech v ČR.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
12. Informace o zahájení realizace projektu Rozvoj TA ČR
MJ podal krátkou informaci o projektu „Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných
věcných agend Technologické agentury ČR“.
LK uvedl, že TA ČR zahájila práce na realizaci tohoto projektu
MJ dále uvedl, že BIEE v nejbližší době vydá metodiku hodnocení programů a ta by
mohla být využita pro potřeby TA ČR.
13. Doporučení a stanoviska KR z 27. zasedání
Předsednictvo se seznámilo se zněním Doporučení a stanovisek pro přTA a KaTA
vyplývající z 27. zasedání KR.
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Předsednictvo pověřilo KaTA, aby ve spolupráci s právníkem připravili odůvodnění
pro využití jednacího řízení bez uveřejnění v rámci projektu INKA (1).
KaTA byla dále pověřena, aby vypracovala změny v pořadí projektů (dle hodnocení
EHK a RP) pro potřeby jednání přTA v termínech 18. a 20. 11. 2013 (2).
O1: KaTA
T: 12. 11. 2013
O2: KaTA
T: 15. 11. 2013
Předsednictvo apeluje na KR, aby navrhla, jak eliminovat možný únik choulostivých
informací z TA ČR.
14. Různé
VK informoval o zahraničních a souvisejících aktivitách:
• dne 14. 11. se uskuteční seminář se zastupitelskými úřady. KaTA připraví
informaci o TA ČR a o programu DELTA v anglickém jazyce (1).
• dne 13. 11. se uskuteční jednání u náměstka MPO Hovorky; toto jednání je
iniciováno ze strany MPO ke koordinaci aktivit SIPAC a TA ČR je přizvána.
Na jednání bude projednáno, jak aplikovat program DELTA pro podporu
projektů Českých firem v SIPAC. Zúčastní se VK.
• dne 8. 11. se v sídle TA ČR uskuteční jednání zástupců Japan Science and
Technology Agency (JST) a zástupců TA ČR, GA ČR a MŠMT. Na jednání
budou diskutovány podmínky mezinárodní spolupráce a implementace
programu DELTA.
• dne 19. 11. se uskuteční Strojírenské technologické fórum 2013. Za TA ČR
se zúčastní PK. Materiály k prezentaci TA ČR připraví KaTA (2)
O1: KaTA
T: 12. 11. 2013
O2: KaTA
T: 15. 11. 2013
PK podal krátkou informaci z konference v Brně, která se uskutečnila dne 5. 11.
a následných jednání 6. 11. 2013.
MJ informoval o žádosti Svazu chemického průmyslu o přednášku zástupce TA ČR
27. nebo 28. listopadu 2013, SCHP prosí o aktuální informaci o aktivitách TA ČR
z úst předsedkyně nebo místopředsedy TA ČR.
Další zasedání:

datum: 14. 11. 2013 v 11:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 178. zasedání předsednictva TA ČR
Program 178. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 178. zasedání přTA
Zápis z jednání k projektu INKA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Komárek, Janeček
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