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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 184

Datum: 5. 12. 2013

Od–do: 15:40–19:00 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), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Ing. Luděk Knorr (LK),
Michaela Orlová (MO)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Drahuše Rottová (DR)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisů a úkolů ze 182. a 183 zasedání přTA
Projednání a schválení těchto zápisů bylo přesunuto na další zasedání. Úkoly
vyplývající z těchto zápisů jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TA02010259
Příjemce žádá o změnu výsledku, respektive o zúžení jeho využití a o rozšíření
dalšího výsledku z jednoho na 4 a zároveň žádá o prodloužení dosažení tohoto
výsledku na 12/2015, jelikož výsledky budou prezentovány jednou ročně.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA doporučuje zvážit možnost uložení sankce za nesplnění poloviny funkcionality
výsledku.
Předsednictvo rozhodlo o schválení žádosti a vrácení podpory za tu část výsledku,
která nebude splněna.
Předsednictvo pověřilo KaTA přípravou Dodatku (1), který bude obsahovat zúžení
výsledku „název výsledku“ a snížení podpory při zachování celkových uznaných
nákladů v letech 2014 a 2015.
O1: KaTA
T: 13. 12. 2013
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil PK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TE01020168
Příjemce žádá o změnu rozpočtu pro rok 2013, o přidání výsledku a o změnu
harmonogramu projektu (shrnutí a doplnění žádosti na základě rozhodnutí ze
179. přTA).
U žádosti o změnu rozpočtu zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada
programu se neusnesla.
Žádost o přidání výsledku nebyla zaslána zpravodaji ani Radě programu z důvodu
časové náročnosti.
U žádosti o změnu harmonogramu projektu zpravodaj projektu doporučil změnu
schválit a Rada programu žádost vzala na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změn.
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Předsednictvo schvaluje všechny uvedené žádosti o změnu projektu TE01020168.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MJ, MB a PK z důvodu zamezení
střetu zájmů.
Výsledky závěrečných oponentních řízení projektů
KaTA předložila přTA výsledky závěrečných oponentních řízení projektů
TB0100MD010, TB010MMR028, TB010MZV040, TB010MZV043 a TB010MZV045.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení výsledků závěrečných
oponentních řízení.
Předsednictvo bere na vědomí výsledky závěrečných oponentních řízení projektů
TB0100MD010, TB010MMR028, TB010MZV040, TB010MZV043 a TB010MZV045.
TA01010244
Příjemce žádá s ohledem na průběh řízení na ÚPV o prodloužení termínu dosažení
dvou výsledků z 12/2012 do 9/2015. Schválení této změny by s ohledem na
ukončení řešení projektu v 12/2013 vyžadovalo prodloužení platnosti Smlouvy
Dodatkem. Příjemce rovněž informuje, že v průběhu řešení projektu vznikly také
další výsledky mimo rozpočet projektu.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA doporučuje změny termínů u obou výsledků schválit.
Předsednictvo souhlasí se změnou termínů dosažení a realizace obou výsledků
a s prodloužením platnosti smlouvy projektu TA01010244.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil MB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA03020408
Příjemce žádá o zvýšení rozpočtu „na původní rozpočtovou hladinu“ dle návrhu
projektu.
Zpravodaj projektu ani Rada programu nedoporučili schválení žádosti.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti. Vzhledem ke
skutečnosti, že příjemce zpochybnil schopnost dostát svým závazkům, navrhuje
KaTA uspořádat mimořádné oponentní řízení projektu.
Předsednictvo zamítá žádost o změnu projektu TA03020408. Předsednictvo uložilo
KaTA uspořádat mimořádné oponentní řízení projektu za účelem ověřit postup prací
na projektu a skutečnost, zda je příjemce schopen dostát svým závazkům
a úspěšně dokončit řešení projektu (2).
O2: KaTA
T: 20. 12. 2013
TA03010719
Příjemce žádá o změnu dalšího účastníka projektu od 1. 1. 2014.
Zpravodaj projektu i Rada programu doporučili změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu účastníka projektu TA03010719.
TD020266
Na 175. zasedání přTA byla předložena žádost k projektu TD020266, u kterého byla
na návrh EHK a RP snížena podpora o 50%. Příjemce byl o tomto snížení
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informován, následně požádal o změnu v návrhu projektu, ve které uvádí,
že takovéto snížení podpory znemožňuje řešení projektu dle návrhu projektu
a navrhuje snížení podpory pouze o 20%, nebo snížení rozsahu monitoringu kvality
na polovinu oproti návrhu projektu.
Předsednictvo o žádosti nerozhodlo a vyžádalo si oponentní posudek na posouzení
přiměřenosti nákladů a posouzení zařazení projektu do programu OMEGA.
KaTA zajistila požadované a předkládá posudek oponenta, který schválení žádosti
doporučil a navrhuje celkové snížení dotace o 30–40% při dodržení původního
rozsahu. Dále oponent potvrzuje, že cíle projektu jsou v souladu s cíli programu.
Předsednictvo schvaluje úpravu snížení dotace projektu TD020266 dle návrhu
oponenta a přiklání se ke snížení dotace o 35%.
TA01011239
Dne 8. 10. 2013 se uskutečnilo závěrečné oponentní řízení k projektu, na jehož
základě byl příjemce vyzván k dopracování závěrečné zprávy a k úpravě termínů
a druhů výsledků formou žádosti o změnu. Na základě toho podal příjemce žádost
o změnu termínů dosažení a druhů celkem 5 výsledků. V případě schválení žádosti
bude prodloužena platnosti Smlouvy (termín ukončení řešení projektu byl 6/2013,
platnost Smlouvy je do 27. 12. 2013).
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu Smlouvy projektu TA01011239 na
roky 2014 a 2015.
TA01020959
Příjemce žádá o prodloužení doby řešení projektu a přesunutí části aktivit
i prostředků z roku 2013 do roku 2014.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky ke schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje prodloužení doby řešení projektu a přesunutí části aktivit
i prostředků z roku 2013 do roku 2014 projektu TA01020959 za předpokladu, že
příjemce vrátí nespotřebované finanční prostředky do konce kalendářního roku na
účet poskytovatele.
TA02020395
Příjemce žádá o zvýšení celkových uznaných nákladů projektu a podpory projektu.
Žádost je vyvolána povodňovými škodami. V návaznosti na částečně negativní
stanovisko zpravodaje, vyžádala KaTA doplnění, na co mají být „sporné“ prostředky
v roce 2014 použity. Příjemce sdělil, že v roce 2013 znovu provede některé práce,
které byly plánovány na rok 2013 a nakoupí rezervní materiál, který použil při
odstraňování škod. Navýšení rozpočtu v roce 2013 (o škody způsobené v roce
2013) označil řešitel z administrativních důvodů za problematické.
Zpravodaj projektu a Rada programu nedoporučili změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje zvýšení celkových uznaných nákladů a podpory projektu
TA02020395 pro rok 2014 příjemci Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. M., v. v. i..
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnila RB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
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TE01020415
Příjemce žádá o změnu finančního plánu projektu pro roky 2013–2015.
Dále příjemce žádá o přesun všech nákladů, zdrojů a činností dalšího účastníka
ČVUT a příjemce VUT.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu finančního plánu projektu TE01020415 pro roky
2013–2015.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnila PK z důvodu zamezení střetu
zájmů.
3. Podezření na duplicitu podpořených projektů v programech ALFA a CK
KaTA předložila přTA projekty, u nichž byl zjištěn možný překryv řešené
problematiky – TA01030305, TA02031411 a TE01020155.
Návrhy projektů a průběžné zprávy byly zaslány nezávislému oponentovi, který
zpracoval posudek.
Předsednictvo vzalo stanovisko oponenta na vědomí a pověřilo KaTA, aby dohlédla
na to, aby nedošlo k duplicitě vykázání výsledku projektu TA01030305 a aby nebyl
vydáván též jako výsledek projektu TE01020155.
4. BETA – schválení protokolu k poptávkovému řízení a výběr nejvhodnější nabídky
projektu TB02MPSV017
Předsednictvo schvaluje protokol k poptávkovému řízení TB02MPSV017 s názvem
„Analýza ekonomických důsledků rozvodu pro oba manžele“ a nabídku
č. 3 uchazeče Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., jako nejvhodnější.
5. BETA – zrušení zadávacího řízení u projektu TB02MPSV019
Předsednictvo souhlasí se zrušením zadávacího zařízení projektu TB02MPSV019.
Předsednictvo navrhuje odložit nové zadávací řízení a požádat o upřesnění
specifikace zakázky.
KaTA připraví dopis pro MPSV k upřesnění specifikací veřejné zakázky.
O: KaTA
T: 13. 12. 2013
6. Schválení cenové nabídky na dodávku kancelářského nábytku do prostor
Evropská 37
Předsednictvo souhlasí s pořízením nábytku od truhlářské dílny věznice Jiřice
s cenovou nabídkou na dodávku kancelářského nábytku do kanceláří a zasedacích
místností TA ČR, do sídla Evropská 37, Praha 6 ve výši 1 494 616,20 Kč včetně
DPH + 5% rezerva na změnu kurzu EUR (na nákup materiálu dílnou +-75 tis. Kč).
7. CK2 – návrh členů negociační komise
KaTA předložila přTA nominace dalších členů negociační komise (původně
viz zápis č. 183), a to na základě vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže programu
Centra kompetence a pokynu POK-04 pro negociační jednání v rámci 2. veřejné
soutěže programu Centra kompetence.
Zároveň KaTA žádá přTA o navržení termínů, ve kterých by bylo možné negociační
jednání uskutečnit.
Předsednictvo jmenovalo:
• za Expertní hodnoticí komisi je členem negociační komise v případě
prezenčních jednání zpravodaj projektu, který návrh projektu hodnotil
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v rámci veřejné soutěže nebo jeho zástupce.
•

za Radu programu T. Perglová a Ing. Pavel Záboj

•

za předsednictvo MJ a MB

•

zástupci KaTA – LK, M. Šulcová, L. Pilátová a Z. Šulcová

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby vybrala u každého projektu 1–2 klíčové patenty,
kterých má být dosaženo (1). Ty budou posouzeny ÚPV a výsledek bude využit
v rámci negociačního jednání – KaTA je pověřena, aby požádala ÚPV o posouzení
(2).
O1: KaTA
T: 16. 12. 2013
O2: KaTA
T: 31. 12. 2013
8. INKA – projednání smlouvy
Předsednictvo bylo informováno o stavu projednávání smlouvy. Dne 6. 12.
pokračuje řízení 10. jednáním, a to za účasti MB, PK, P. Slípka a J. Klubala, na
kterém by měly být vyjasněny další problematické okruhy smlouvy.
Zejména se jedná o harmonogram projektu, mechanismus předání/převzetí plnění
a záruky. Návrh smlouvy dodaný Berman Group vyhovuje v aktuální podobě
požadavkům TA ČR.
KaTA byla pověřena, aby pokračovala v jednání se zájemcem s cílem nalézt řešení,
které bude pro obě strany akceptovatelné.
O: KaTA
T: 12. 12. 2013
9. PCP - možnost řešení projektu TB0200MV026
KaTA informovala přTA o tom, že výzkumná potřeba projektu Ministerstva vnitra
TB0200MV026 je pro svůj charakter zatížena řadou rizik, plynoucích z vlastního
zadávacího řízení. Uvedená rizika vyplývají z návrhu zadávací dokumentace, kterou
předložilo MV, což bylo diskutováno dne 2. 12. 2013. Z tohoto důvodu se zvažuje
možnost využít při výběru dodavatele postupu dle Pre-commercial Procurement.
Předsednictvo souhlasí s tím, aby KaTA pokračovala v jednání s MV k tomuto
projektu.
10. Zafixování přípravy 1. veřejné soutěže programu EPSILON
Vzhledem ke stanovenému termínu vyhlášení 1. veřejné soutěže programu
EPSILON a náročnosti příprav programu navrhuje KaTA stanovit pevné termíny
jednání k přípravě programu, určení garanta/tů z členů přTA, kteří by se na každé
schůzce k přípravě programu účastnili. Je nutné do konce roku vyřešit zjednodušeni
přihlášky, hodnotící proces (existence RPP/EHK/RP) a hodnocení oponentů
(například ve škálách, používat různé nástroje hodnocení).
Předsednictvo souhlasí s navrženým harmonogramem schůzek. Garantem
programu EPSILON byl jmenován PK, zástupcem MJ.
11. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
KaTA předložila přTA pro informaci oznámení o výsledcích oponentních řízení
a následném postupu řešení u projektů TA02010148, TA02010218, TA02010275,
TA02010923, TA02011025, TA02011179 a TA02021263.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
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12. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.
13. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
KaTA byla pověřena, aby připravila analýzu jednotlivých veřejných soutěží a jejich
výsledky za celý rok s tím, že tato analýza bude součástí Výroční zprávy TA ČR za
rok 2013.
O: KaTA
KT: 10. 1. 2014
14. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo konstatuje, že předkládané podklady o čerpání rozpočtu TA ČR jsou
poměrně složité a navrhuje, aby se na přehled rozpočtu TA ČR zřídila nadstavba
informačního systému.
Předsednictvo požaduje po KaTA přepracování materiálu do srozumitelnější
podoby, a to zafixovat přehledovou tabulku, která bude přTA předkládána.
O: KaTA
T: 13. 12. 2013
15. Informace o jednání se zástupci Business Arena OY
Předsednictvo bere na vědomí informace o jednání se zástupci Business Arena OY,
které se uskutečnilo v sídle TA ČR dne 13. 11. 2013 a o semináři „Nejlepší inspirace
z Finska“, kterého se zúčastnil M. Kraus ve dnech 14.–15. 11. pořádaný Business
Arena OY.
16. Informace o jednání se zástupcem IC2 Institute
Předsednictvo bere na vědomí informace o jednání se zástupcem IC2 Institute dne
15. 11. 2013.
17. DELTA – reakce partnerských organizací
KaTA předložila přTA informaci o reakcích partnerských organizací (SATI – Vietnam
a SIPAC – Čína) na dopisy předsedkyně TA ČR informující o schválení programu
DELTA vládou ČR a požadující kontaktní informace kontaktních osob pro další
vyjednávání spolupráce v rámci programu DELTA. Předsednictvo vzalo informace
na vědomí. Ukládá KaTA zaslat partnerům kontaktní osoby a spojení na ně.
O: KaTA
T: 31. 12. 2013
18. Akce Taftie Academy pro rok 2014
Předsednictvo bylo informováno o tématech seminářů a školení Taftie Academy pro
rok 2014 a vzalo tuto informaci na vědomí.
19. Příprava vzniku právního oddělení
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o přípravě vzniku právního oddělení
v rámci struktury KaTA.
Vznik tohoto oddělení bude řešen v rámci změny organizační struktury TA ČR.
Jednání o změně se uskuteční dne 11. 12. od 9:30 h.
20. Informace o účasti na konferenci „Evaluation of STI policies, instruments and
organisations: new horizons and new challenges“ ve Vídni
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila rozbor taiwanského systému hodnocení
projektů se zahraniční spoluúčastí (1).
O1: KaTA
KT: 13. 1. 2013
Dále byla KaTA pověřena, aby se v případě založení pracovní skupiny Taftie pro
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hodnocení projektů, do ní zapojila i TA ČR (2).
O2: KaTA

KT: 20. 3. 2014

21. Odpovědnost za škodu dle Občanského zákoníku
Předsednictvo konstatuje, že záležitost s odpovědností za škodu statutárního
orgánu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva je velmi závažná a poměrně
složitá.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby tuto problematiku zadala k prostudování AK
Holec, Zuska & partneři.
O: KaTA
T: 10. 1. 2014
22. CK2 – pořadí projektů po EHK, RP a přTA pro KR a VR
Předsednictvo bylo informováno, že pořadníky s návrhy projektů po hodnocení
EHK, RP a přTA, byly předány VR a KR, a to z důvodu informování těchto rad
o transparentnosti hodnocení.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
23. INKA – stanovisko vlády č. 246
Předsednictvo bere na vědomí informaci o předloženém právním stanovisku
týkajícím se relevance usnesení vlády č. 246 ze dne 10. 4. 2013.
24. Informace pro Evropskou komisi k projektům programu Centra kompetence
Předsednictvu byl předložen návrh dopisu pro EK a ÚOHS související
s požadavkem EK o informace k projektům programu CK.
Předsednictvo se dohodlo, že dopis pro EK bude upraven (zkrácen) – zajistí MB.
Dopis pro ÚOHS bude též zkrácen a upraven věcně.
Následně budou tyto návrhy dopisů odeslány k připomínkám přTA a poté odeslány
e-mailem (1).
O1: KaTA
T: 6. 12. 2013
KaTA zveřejní informaci o poskytnutí požadovaných údajů o projektech programu
CK na webových stránkách TA ČR (2).
O2: KaTA
T: 9. 12. 2013
25. Různé
Dne 9. 1. 2014 v 9:00 h se uskuteční schůzka na MD – zúčastní se MB a PK.
MB informoval o jednání pracovní skupiny MMR pro rozvoj strategické spolupráce
dne 3. 12. 2013.
Dne 2. 12. se uskutečnilo jednání se zástupci firmy PricewaterhouseCoopers (PwC)
za účasti PK. Jednalo se o finančních nástrojích a byli zde přítomni zástupci bank a
CVCA.
Předsednictvo bylo informováno o připravované prezentaci o Horizon 2020 dne
11. 12., která se uskuteční za podpory TA ČR a MŠMT.
PK informoval o účasti na semináři Českého svazu zaměstnavatelů v energetice,
který se uskutečnil dne 29. 11. 2013.
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č.j.: TACR/10463/2013

Další zasedání:

datum: 12. 12. 2013 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 184. zasedání předsednictva TA ČR
Program 184. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 184. zasedání přTA

Zapsal:

Orlová

Kontroloval:

Bízková
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