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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 182

Datum: 21. 11. 2013

Od–do: 9:15–19:00 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
CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. Luděk Knorr (LK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 179. zasedání přTA
Zápis ze 179. zasedání přTA ze dne 14. 11. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Schválení výsledků 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence
Předsednictvo se zabývalo projednáním definitivního pořadí návrhů projektů, které
budou vybrány k podpoře v rámci 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence.
Předsednictvu se zabývalo navrženým pořadím návrhů projektů, které projednávalo
ve dnech 18. a 20. 11.
Předsednictvo při projednávání návrhů projektů zkontrolovalo a zohlednilo zaměření
projektů dle oborů CEP a zdůraznilo, že vzhledem k Národním prioritám
orientovaného výzkumu by měly podpořené projekty pokrývat klíčové odborné
oblasti v souladu s cíli a zaměřením programu CK.
Předsednictvo dále zohlednilo i regionální význam projektů (sídlo jednotlivých
účastníků projektu a regionální složení konsorcia) a podíl finančních prostředků na
projekt podle účastníků projektu – kam směřují finanční prostředky (kraje a regiony).
V souladu s Jednacím řádem byli členové předsednictva v případech, kde mohli být
ve střetu zájmů, povinni opustit zasedání a neúčastnit se jednání a rozhodování
o návrhu projektu.
Předsednictvo doplnilo své závěrečné stanovisko u návrhů projektů, u nichž se jeho
stanovisko lišilo od stanoviska Rady programu.
Předsednictvo schválilo k podpoře následující seznam projektů:
TE02000162,
TE02000177,
TE02000011,
TE02000103,
TE02000058,
TE02000202,
TE02000232,
TE02000006,
TE02000077.

TE02000236,
TE02000029,

Výsledek jednání, tedy pořadí podpořených projektů, bude předán předsedům VR
a KR, výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne 22. 11. 2013.
Budou zveřejněny celkem tři seznamy projektů:
1. Projekty doporučené k podpoře, které vzhledem k objemu finančních prostředků
pro CK2 budou podpořeny – budou jim navržena negociační jednání a uzavření
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Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
2. Projekty doporučené k podpoře, které však vzhledem k objemu finančních
prostředků pro CK2 budou podpořeny pouze v případě, že se v rámci
negociačních jednání ušetří finanční prostředky nebo nebude uzavřena Smlouva
s autory návrhů projektů uvedených ve skupině 1. V tomto případě budou
podpořeny projekty v pořadí, ve kterém budou zveřejněny.
3. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TA01020969
Projednání této žádosti o změnu projektu bylo staženo z jednání přTA.
TA02010259
Příjemce žádá o zvýšení dotace pro dalšího účastníka pro rok 2014.
Zpravodaj projektu i Rada programu doporučili žádost o změnu zamítnout.
Předsednictvo zamítá navýšení dotace projektu TA02010259 s tím, že příjemce
musí TA ČR navrátit finanční prostředky, které v tomto roce nespotřebuje.
V dopise/rozhodnutí pro příjemce bude uvedeno, že TA ČR požaduje informace,
jakým směrem se bude projekt vyvíjet dále bez navýšení dotace.
PK nebyl přítomen při projednání žádosti o změnu tohoto projektu z důvodu
zamezení střetu zájmů.
TE01020229
Příjemce žádá o přesun finančních prostředků do kategorie investiční náklady.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schválilo žádost za předpokladu, že budou dodrženy obvyklé
podmínky, tj. do uznaných nákladů bude zahrnuta jen ta část investičních nákladů,
která odpovídá podílu využití pořizovaného investičního statku ve prospěch projektu.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil PK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA01011650
Příjemce žádá o změnu výsledku z důvodu nenalezení certifikační autority, což
dokládá zamítavou odpovědí od Českého metrologického institutu a vyjádřením
o konzultaci s MPO. Příjemce zároveň žádá o přidání nového výsledku a informuje
o podané přihlášce užitného vzoru, který ovšem s ohledem na konec projektu
12/2013 není možné v rámci řešení projektu stihnout.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu druhu výsledku a přidání nového výsledku do
projektu TA01011650.
Předsednictvo v souvislosti s otázkou problematiky certifikace pověřilo vedoucí
Oddělení realizace a kontroly projektů, aby zamítavé stanovisko certifikačních
autorit předávala J. Kovářovi, který je pověřen je shromažďovat a analyzovat (1).
O1: KaTA
T: průběžně
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TA03020243
Příjemce žádá o změnu výsledků projektu.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu výsledků projektu TA03020243.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil PK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA02020395
Příjemce žádá o zvýšení celkových uznaných nákladů projektu a podpory. Žádost je
vyvolána povodňovými škodami. V roce 2014 bude nutné formou služeb zpracovat
data, která byla pořízena v roce 2012 pouze k biologickému screeningu.
Zpravodaj projektu nedoporučil změnu schválit a Rada programu souhlasila se
stanoviskem zpravodaje.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny, ale vzhledem ke
stanovisku zpravodaje si vyžádala doplnění žádosti. Doporučuje uznat část nákladů
z roku 2013, která souvisí s prací a cestovným i veškeré náklady, požadované na
zpracování dat v roce 2014 a v této výši navýšit rozpočet v roce 2014, nedoporučuje
však v roce 2014 uznat náklady na pořízení materiálu v roce 2013, jelikož tyto
náklady již byly vynaloženy a v roce 2014 nenaleznou uplatnění na projektu.
Předsednictvo pověřilo KaTA přepracováním a doplněním přehledu požadované
změny financí (2).
O2: KaTA
T: 26. 11. 2013
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnila RB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TD010065
Příjemce žádá o prodloužení Smlouvy z původního 12/2013 na 6/2014.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA doporučuje příjemci zaslat dopis se sdělením, že platnost Smlouvy pokrývá
příjemcem navrhovanou dobu prodloužení (tj. do 29. 6. 2014) a z tohoto důvodu
nepovažuje prodloužení Smlouvy za důvodné.
Předsednictvo zamítá žádost o prodloužení Smlouvy projektu TD010065 s tím, že
se TA ČR zavazuje k tomu, že finanční prostředky/dotaci, které budou příjemcem
navráceny na konci r. 2013 z důvodu nemožnosti provádět odpovídající výzkum,
budou příjemci vyplaceny v příštím roce.
Předsednictvo se zabývalo otázkou navrácení nespotřebovaných finančních
prostředků poskytnutých příjemcům. Předsednictvo rozhodlo, že od všech příjemců,
kteří v letošním roce nespotřebují poskytnuté dotace, bude vyžádáno jejich včasné
vrácení. V případě, že MF uzná položku „nespotřebované nároky“ a navrátí
prostředky do rozpočtu TA ČR, budou tyto příjemcům vyplaceny v příštím roce.
4. SME-12 Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv
Projednání SME-12 Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv bylo přesunuto
na další zasedání.
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5. Návrh vypořádání připomínek MPŘ k programu EPSILON
Předsednictvo diskutovalo návrh vypořádání připomínek v rámci meziresortního
připomínkového řízení k programu EPSILON.
Předsednictvo rozhodlo, že ze znění programu EPSILON bude vypuštěna část
o finančních nástrojích (souvisí s připomínkou MŠMT a MF). Odpovídajícím
způsobem bude rovněž upravena předkládací zpráva. V rámci programu bude
naopak ponechána možnost regionálního a tematického zaměření veřejných
soutěží. Do vypořádání bude v této souvislosti doplněno, že zákon 130/2002 Sb.
toto výslovně nezakazuje. Naopak, v souladu s § 17 odst. 3 zákona o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, může poskytovatel stanovit i další
podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, které vyhlásí současně
s podmínkami této soutěže uvedenými v odst. 2. Dále bude doplněno do
vypořádání, že regionální zaměření může být v praxi realizováno například
prostřednictvím bonifikace.
Předsednictvo schválilo návrh vypořádání a pověřilo KaTA o zapracování
schválených úprav do textu programu a předkládací zprávy, a rozeslat elektronicky
připomínkovým místům návrh vypořádání a upravený materiál.
6. INKA – jednání se zájemcem
V rámci zasedání přTA se uskutečnilo jednání se zájemcem k vyjasnění záležitostí
týkajících se projektu INKA.
7. BETA – Stanovisko MŽP k sloučení výzkumných potřeb
Předsednictvo bere na vědomí stanovisko MŽP, které nesouhlasí se sloučením
výzkumných potřeb TB030MZP001 až TB030MZP0010.
8. Projednání problematiky výsledků v programu BETA a OMEGA
Předsednictvo diskutovalo o problematice výsledků v programech BETA a OMEGA.
Důvodem projednání je těžko naplnitelná definice výsledku Hleg, dle Metodiky
hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených
programů RVVI (dále jen „Metodika“).
Problémem je nedostatečné pochopení definice výsledku Hleg resorty, které uvedou
výsledek v návrhu výzkumné potřeby, a s tím spojené následné problémy
s dosažením výsledku.
Příjemce totiž v praxi výsledky (podklady) resortu dodá, ale ten je nestačí
promítnout do směrnic a právních předpisů. Příjemce je smlouvou zavázán
dosáhnout výsledku H, který dle definice uvedené v Metodice musí být promítnut do
legislativního či nelegislativního dokumentu již k datu ukončení řešení projektu, což
ovšem již stěží může ovlivnit.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila návrh dopisu na RVVI ohledně této
problematiky. TA ČR žádá o vysvětlení, jak tuto situaci řešit s tím, že dle vkládání
dat do registru CEP se tím pádem nebude moci dávat výsledek H, ale X – jiné.
V registru CEP by tedy poskytovatel získal méně bodů.
V dopise bude RVVI požádána, aby o tom, jak tuto situaci řešit, vyrozuměla rovněž
všechny další poskytovatele.
O: KaTA
T: 29. 11. 2013
9. Harmonogram PR akcí
Předsednictvo se zabývalo harmonogramem PR akcí a zahraničních aktivit na
následující měsíce (listopad-prosinec 2013).
MJ informoval, že dne 27. 11. bude přednášet o TA ČR na Svazu chemického
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průmyslu.
PK uvedl, že dne 29. 11. se zúčastní semináře Svazu zaměstnavatelů v energetice.
Dne 6. 12. se zúčastní semináře OECD. V obou případech přednese příspěvek za
TA ČR.
Předsednictvo dále diskutovalo akci Ceny TA ČR – „Setkání s perspektivami 2013“.
Byl diskutován seznam hostů a rámcový harmonogram slavnostního večera.
10. Pozvánka na setkání s partnery ústředních orgánů státní správy
Setkání MV s partnery ústředních orgánů státní správy dne 4. 12. 2013 se zúčastní
MJ.
11. Různé
MJ informoval o konferenci STI Evaluation, která se uskutečnila
ve dnech 14.–15. 11. 2013 ve Vídni. MJ zašle členům přTA zprávu ze služební
cesty.
MJ uvedl, že organizace FFG se chystá na nejbližším zasedání TAFTIE vznést
požadavek na vznik pracovní skupiny pro hodnocení projektů. TA ČR vyjádřila
předběžně zájem o začlenění do této pracovní skupiny.
VK informoval o aktivitách v rámci mezinárodní spolupráce, kdy se zástupcem MZV
p. Kaiserem bylo diskutováno, jak maximálně využít zastoupení ČR v zahraničí
– Česká centra – v rámci programu DELTA a podpory mezinárodní spolupráce ve
VaV.
Předsednictvo souhlasí s přípravou propagačního materiálu o programu DELTA,
který bude prostřednictvím českých center informovat o programu TA ČR.
O: prac. skupina
KT: 29. 11. 2013
VK dále informoval, že s korejskou, japonskou a taiwanskou stranou jsou
domluveny návštěvy, na kterých budou projednány možnosti implementace
a koordinace programu DELTA – zahraniční služební cesta VK.
MB informoval, že ve dnech 25. a 26. 11. bude na služební cestě v Bruselu.
Další zasedání:

datum: 28. 11. 2013 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 182. zasedání předsednictva TA ČR
Program 182. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 182. zasedání přTA
Podrobný zápis z projednávání návrhů projektů CK 2_211113
Zápis z 8. jednání se zájemcem v rámci jednacího řízení bez
uveřejnění

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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