č.j.: TACR/11722/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 186

Datum: 19. 12. 2013

Od–do: 12:45–15:20 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), Drahuše Rottová
(DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 185. zasedání přTA
Zápis ze 185. zasedání přTA ze dne 12. 12. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TE01020155
Příjemce žádá o navýšení finančních prostředků pro rok 2013 a pro rok 2014. Dále
příjemce žádá o přesun termínu dosažení dílčího cíle.
Příjemce však neuvádí, zda se jedná o podporu či neveřejné zdroje. Žádost byla
zaslána 2. 12. 2013, dle Směrnice pro změnová řízení je však možné podávat
žádosti o změnu rozpočtu nejpozději 60 dní před koncem kalendářního roku.
Zpravodaj projektu nedoporučil změnu schválit a Rada programu o změně
nehlasovala.
KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo odmítá žádost o navýšení finančních prostředků projektu
TE01020155.
Předsednictvo schvaluje žádost o přesun termínu dosažení dílčího cíle projektu.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MJ, MB a VK z důvodu zamezení
střetu zájmů.
TA02021231
Předsednictvo se zabývalo žádostmi o změnu projektu TA02021231, u nichž bylo
odloženo rozhodnutí dle závěru ze 170. zasedání (prodloužení termínu ukončení
řešení projektu o 12 měsíců; dílčích cílů; prodloužení termínu dosažení výsledků
a rozložení uznaných nákladů roku 2014 na roky 2014 a 2015).
V návaznosti na prodlužení řešení jsou upravovány termíny dosažení výsledků, dílčí
činnosti pro období 2014 a 2015 a tabulka uznaných nákladů. Příjemce nežádá
o změnu výše uznaných nákladů a podpory, ale o rozložení nákladů i podpory
z roku 2014 na roky 2014 a 2015 dle změny harmonogramu činností.
Předsednictvo rozhodlo o provedení finanční kontroly před vydáním rozhodnutí
o žádosti o změnu projektu. Finanční kontrola byla provedena a nenalezla
nedostatky.
Předsednictvo schvaluje žádosti o změnu projektu TA02021231.
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TA01010946
Příjemce žádá o změnu výsledků.
Projekt by nově obsahoval o 5 výsledků více oproti návrhu projektu.
Dále příjemce žádá u čtyř výsledků o posun termínu dosažení z 12/2013 na 9/2014
a posun termínu realizace ze 3/2014 na 12/2014.
Celkový počet výsledků dle návrhu projektu je 16. U 7 výsledků příjemce žádá
o změnu v posledním měsíci řešení projektu. U 2 výsledků se jedná o zpětné
podání žádosti o změnu druhu výsledků, a přidání pěti nových výsledků.
Zpravodaj projektu doporučuje změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu výsledků projektu TA01010946 s tím, že TA ČR
bude klást zvýšený důraz na to, co uvede příjemce do implementačního plánu
projektu a zda výsledky projektu přinesou nějakou přidanou hodnotu.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA03010140
Příjemce žádá o změnu alokací rozpočtu mezi jednotlivé účastníky projektu v letech
2014–2016.
Příjemce žádá o přerozdělení finančních prostředků z důvodu plošného snížení
rozpočtu o 30% ze strany TA ČR (při hodnocení projektu) oproti původnímu návrhu
projektu.
Zpravodaj projektu doporučuje změnu schválit a Rada programu se neusnesla.
KaTA uvádí, že dle SME-07 jsou přesuny finančních prostředků mezi účastníky
projektu nepovolenou změnou.
Předsednictvo schvaluje v zájmu dosažení cílů projektu změnu rozpočtu projektu
TA03010140.
TA01010185
Příjemce žádá o změnu výsledku.
Zpravodaj projektu doporučuje změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí k tomuto projektu a žádá oponenta, který
posuzoval duplicity u tohoto projektu, o vyjádření, zda tato změna neohrozí konečný
cíl projektu.
O: KaTA
T: 10. 1. 2014
TD010065
KaTA předložila přTA informaci o vrácení nevyčerpané podpory projektu TD010065
za rok 2013 ve výši 70 000,- Kč. Dále KaTA předložila potvrzení, že náklady na
dokončení nezbytných administrativních úkonů v roce 2014 v rámci projektu bude
hradit pouze Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
TA01021213
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledků a o přidání nového
výsledku. Jelikož z popisu žádosti nebylo zcela zřejmé, o jakou změnu příjemce
žádá, bylo dne 25. 11. 2013 vyžádáno doplnění žádosti. Příjemce žádost doplnil dne
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26. 11. 2013. U všech výsledků příjemce doložil podání žádosti o právní ochranu na
Úřadu průmyslového vlastnictví, u výsledku druhu „P“ příjemce však doložil podání
přihlášky vynálezu až dne 27. 11. 2012, tedy 5 měsíců po původním termínu
dosažení výsledku.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu dosažení výsledků a přidání nového
výsledku projektu TA01021213.
TA01011706
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledků.
Zpravodaj projektu doporučil schválení změny, avšak u patentu pouze o dva roky.
Rada programu vzala žádost na vědomí.
KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo se rozhodlo prodloužit platnost Smlouvy a uzavřít Dodatek smlouvy
o poskytnutí účelové podpory projektu TA01011706.
TA01010490
Příjemce žádá o změnu termínů dosažení a realizace výsledků. Dále příjemce žádá
o přidání nových výsledků.
U změny termínů dosažení a realizace výsledků zpravodaj projektu doporučil změnu
schválit a Rada programu žádost vzala na vědomí
U přidání nových výsledků zpravodaj projektu doporučil změnu zamítnout a Rada
programu žádost vzala na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádostí.
Předsednictvo souhlasí se změnou termínu dosažení a realizace výsledků
a zároveň bere na vědomí vznik nových výsledků projektu TA01010490
– případné náklady na vznik těchto výsledků nejsou způsobilými.
TA03021147
Příjemce žádá o změnu dalšího účastníka, snížení celkových uznaných nákladů
a zvýšení míry podpory. Vzhledem ke skutečnosti, že nový další účastník je
současně výzkumnou organizací a může čerpat až 100% podpory, žádá příjemce
o zachování současné výše podpory, a tedy o zvýšení míry podpory projektu
z 44,08% na 52,86%.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu se vyjádří do
18. 12. 2013.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny. Upozorňuje však,
že platnost a účinnost změny nesmí předcházet datu schválení žádosti/podpisu
Dodatku, a proto Dodatek akceptuje změnu až pro roky 2014 a následující.
Dále upozorňuje na pravděpodobnou nedůvodnost žádosti o zvýšení míry podpory
projektu.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu dalšího účastníka, snížení celkových
uznaných nákladů a změnu termínu dosažení výsledku a zamítá žádost o zvýšení
míry podpory projektu TA03021147.
TD010130
Příjemce žádá o změnu označení druhu výsledku podle struktury RIV.
Zpravodaj doporučuje schválení změny a Rada programu vzala žádost na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny, upozorňuje však,
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že příjemce nezaručuje certifikaci metodiky. KaTA proto doporučuje výsledek
neoznačovat jako druh „N - certifikovaná metodika“, ale jako druh „X – ostatní“.
Předsednictvo schvaluje změnu označení druhu výsledku z „H“ na „X“ projektu
TD010130.
TD010229
Příjemce žádá o změnu druhu výsledku a zároveň žádá o prodloužení Smlouvy do
6/2014.
Zpravodaj doporučuje schválení změny a Rada programu vzala žádost na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky. Doporučuje žádost o změnu výsledku
schválit a prodloužení Smlouvy odmítnout se sdělením, že platnost Smlouvy
pokrývá příjemcem navrhovanou dobu prodloužení (tj. do 29. 6. 2014) a z tohoto
důvodu nepovažuje prodloužení smlouvy za odůvodněné.
Předsednictvo schvaluje změnu druhu výsledku a zamítá prodloužení platnosti
Smlouvy projektu TD010229.
TD010136
Příjemce žádá o sloučení původních výsledků do nových výsledků. Změna nebude
mít vliv na obsahovou stránku projektu.
Zpravodaj doporučuje schválení změny a Rada programu vzala žádost na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje sloučení očekávaných výstupů projektu TD010136.
3. Doložení požadovaných náležitostí u dodatečně podpořených projektů z programu
OMEGA 2. veřejná soutěž
KaTA předložila přTA k posouzení doložení požadovaných náležitostí u 11
dodatečně podpořených projektů.
Dle požadavků doložili příjemci projektů následovně:
• potvrzení od certifikačního orgánu doložil příjemce projektu TD020368
• potvrzení od certifikačního orgánu a vymezení k duplicitám doložili příjemci
projektů TD02078, TD020195, TD020224, TD020330, TD020332
• vymezení k duplicitám a prokázání výsledku druhu V – výzkumná zpráva
doložil příjemce projektu TD020359.
Příjemci projektů TD02094, TD020308, TD020395 a TD020397 nedoložili
požadované.
Předsednictvo souhlasí s doložením požadovaných náležitostí od příjemců projektů
TD020368, TD02078, TD020195, TD020224, TD020330, TD020332 a TD020359.
S těmito příjemci může být nyní podepsána Smlouva.
Příjemci projektů TD02094, TD020308, TD020395 a TD020397, kteří nedoložili
žádná požadovaná prokázání, budou znovu vyzváni k jejich dodání.
O: KaTA
T: 31. 12. 2013
4. Prodloužení termínu dodání průběžných zpráv projektů
Vzhledem k posunutí termínu spuštění aplikace pro průběžné a závěrečné zprávy
projektů přTA rozhodlo o prodloužení termínu dodání průběžný zpráv projektů, a to
do 30. 1. 2014.
5. Udílení záštity TA ČR
Předsednictvo souhlasí s navrhovaným nastavením procesu udělování záštit TA ČR
a ukládá řediteli KaTA vydat k tomuto pokyn ředitele.
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O: KaTA

T: 10. 1. 2013

6. INKA – zpráva Komise pro hodnocení nabídky
Předsednictvo bylo informováno o předložení jediné nabídky vzešlé z jednacího
řízení bez uveřejnění, které bylo vedeno v rámci veřejné zakázky pro projekt INKA.
Tato nabídka byla řádně posouzena Komisí pro hodnocení nabídky. Komise
shledala nabídku pro zadavatele akceptovatelnou a doporučila se zájemcem uzavřít
Realizační smlouvu, která byla součástí nabídky.
Předsednictvo rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky, a to jediné nabídky
předložené konsorciem Berman Group, JIC a Technopolis.
Dále přTA rozhodlo o uzavření Realizační smlouvy pro projekt „INKA - Mapování
inovační kapacity 2014+“ s konsorciem Berman Group, JIC a Technopolis, a to po
uplynutí lhůty pro podání námitek, respektive po obdržení Oznámení o vzdání se
práva podání námitek ze strany zmíněného konsorcia.
Předsednictvo ukládá KaTA odeslat Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
zmíněnému konsorciu.
O: KaTA
T: 19. 12. 2013
7. Nominace nových zpravodajů do Rad podprogramů programu ALFA
Předsednictvo na doporučení VR schvaluje do Rad podprogramů (RPP) programu
ALFA:
RPP 1
• Ing. Miloslava Suchánka, Ph.D.
• Ing. Bohdana Růžičku, Ph.D., MBA
• doc. Ing. Rudolfa Bálka, CSc.
• doc. Ing. Miloslava Řezáče, Ph.D.
RPP 2
• Ing. Víta Kleina, Ph.D.
• MUDr. Evu Rychlíkovou
• Dr. Ing. Pavla Kuráně
RPP 3
• prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D.
• doc. Ing. Pavla Hrubeše
• doc. Ing. Ottu Pláška, Ph.D.
8. Jmenování členů Komise pro přijímání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže
programu ALFA
Předsednictvo schvaluje předložený seznam členů Komise pro přijímání návrhů
projektů do 4. veřejné soutěže programu ALFA.
9. Výběrové řízení projektu „Rozvoj TA ČR“ – Analýza zahraničních zkušeností
a vnějšího prostředí
KaTA informovala přTA o přípravě výběrového řízení pro projekt Rozvoj TA ČR,
které by mělo započít 9. 1. 2014. Projekt je financován z OP LZZ.
Předsednictvo bere na vědomí návrh zadávací dokumentace na vědomí.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby o zpracování Analýzy zahraničních zkušeností
a vnějšího prostředí byly požádány organizace TAFTIE (Tekes ve spolupráci s FFG
a NL Agency).
O: KaTA
KT: 20. 1. 2014
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10. Harmonogram PR aktivit – leden 2014
Předsednictvo projednalo harmonogram PR aktivit v lednu 2014.
11. BETA – rozhodnutí o dalším postupu u veřejné potřeby Smart Cities
Předsednictvo se dohodlo na zrušení poptávkového řízení k veřejné zakázce
č. TB930MMR001 s názvem: „Koncept inteligentních měst v České republice“
(zkráceně Smart cities), a to z důvodu možného překryvu s projektem v rámci
programu Centra kompetence s názvem „Smart regions“, u kterého bude probíhat
negociace v nejbližších týdnech. Vzhledem k tomu bude buďto domluvena příprava
metodiky v rámci projektu CK nebo bude poptávkové řízení vyhlášeno znovu
s upřesněnými požadavky na tuto metodiku, a to z toho důvodu, aby nedocházelo k
duplicitě s negociovaným projektem.
KaTA se ukládá získat od MPSV (respektive MV), výsledek projektu, podpořeného
z OP LZZ s názvem „Standard inteligentního města“, na který byla TA ČR
upozorněna po vyhlášení poptávkového řízení, a to z důvodu možného využití
výsledků tohoto projektu pro potřeby metodiky Smart cities.
O: KaTA
KT: 20. 1. 2014
12. Závěry z jednání se zástupci Hadovka Office Park
LK informoval o závěrech z jednání se zástupci Hadovka Office Park, které se
týkalo předání prostor bývalého sídla TA ČR a finančního vyrovnání za předčasné
odstoupení od smlouvy.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila přepočet/přehled o tom, kolik
prostředků TA ČR ušetří za nájem prostor v budově Evropská 37 oproti bývalému
sídlu v prostorách Hadovka Office Park, kdyby byla počítána stejná plocha
i s garážemi se započítáním finančního vyrovnání s Hadovka Office Park (1).
O1: KaTA
T: 20. 1. 2014
Předsednictvo konstatovalo, že je třeba se co nejdříve dohodnout s pronajímatelem
Hadovka Office Park na odstoupení od smlouvy a finančním vyrovnání.
KaTA byla pověřena připravit oficiální dopis předsedovi GA ČR k dořešení převzetí
teras v budově Hadovka Office Park (2).
O2: KaTA
T: 6. 1. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že terasy v prostorách Hadovka Office Park si prozatím
TA ČR ponechá – než bude vyřešeno jejich převzetí GA ČR. Pověřuje ředitele
KaTA uzavřít s pronajímatelem Hadovka Office Park Smlouvu k ukončení využívání
nájmu v prostorách Hadovka Office Park k 1. 1. 2014.
Předsedkyně byla pověřena jednáním s předsedou GA ČR o převzetí teras.
Předsednictvo tedy volí variantu 2 návrhu Hadovka Office Park na vypořádání při
předčasném ukončení – bez převodu závazku z pronájmu teras na GA ČR (náklady
TA ČR na odstoupení 4 132 640,15 Kč) s tím, že TA ČR chce dosáhnout
vypořádání při předčasném ukončení – převod závazku pronájmu teras na GA ČR
(náklady TA ČR na odstoupení 2 364 730,80 Kč), a to přímým jednáním s GA ČR.
13. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
TE01020390
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku v roce 2013. Výsledku mělo být
dosaženo v 9/2013.
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Předsednictvo bere žádost o změnu na vědomí.
Výsledky oponentních řízení
Předsednictvo bere na vědomí výsledky oponentních řízení projektů TA01030817,
TA02010130 a TA02011314.
Výsledky závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schvaluje výsledky závěrečných oponentních řízení projektů
TD010133 a TD010073.
TA01010254
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku druhu „F“ (přihláška
podána 10/2013) do 6/2014. Zároveň stahuje částečně předchozí žádosti, které se
týkaly certifikované metodiky, neboť certifikace KaTA předkládá žádost pouze pro
informaci, neboť termín dosažení užitného vzoru bude pokryt dobou platnosti
smlouvy (projekt končí 12/2013, smlouva je platná ještě 180 dní).
Předsednictvo bere na vědomí stažení žádosti týkající se certifikované metodiky
a zároveň bere na vědomí žádost o změnu termínu dodání výsledku druhu „F“.
Příjemce následně doloží potvrzení o zaregistrování výsledku druhu „F“.
O: KaTA
KT: 31. 1. 2014
14. Informace ze služební cesty v Antverpách – Taftie Policy Forum & Board Meeting
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci z účasti RB na Taftie Policy Forum
a Taftie Board Meeting, jež se uskutečnily ve dnech 25.–26. 11. 2013.
15. Informace o výstupu z kontroly NKÚ na MZe
Předsednictvo bere na vědomí informace o výstupu z kontroly NKÚ na Ministerstvu
zemědělství v oblasti Peněžní prostředky určené na účelovou podporu
zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly
Ministerstvo zemědělství.
Předsednictvo ukládá KaTA závěry z kontroly NKÚ prostudovat a ověřit, zda
v ověřovaných oblastech postupuje TA ČR správně.
O: KaTA
T: 24. 1. 2014
16. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
17. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.
18. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
19. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR.
20. Průběžná informace o IS TA ČR
LK uvedl, že funkční vzorek IS byl předán k testování a na začátku ledna 2014 by
měla proběhnout akceptace tohoto vzorku.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
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21. Memoranda ČR – přehled úkolů
Předsednictvo bere na vědomí přehled jednotlivých úkolů vyplývajících z doposud
podepsaných dohod o spolupráci a navazujících akčních plánů.
Předsednictvo ukládá KaTA zorganizovat jednání k předloženému přehledu úkolů
za účasti členů přTA v průběhu ledna 2014 (1) a následně předložit aktualizovaný
přehled plnění úkolů do konce března 2014 (2).
O1: KaTA
KT: 12. 1. 2014
O2: KaTA
T: 31. 3. 2014
22. Plán provozních potřeb na rok 2014
Předsednictvo bylo vyzváno k doplnění požadavků provozních potřeb na rozpočet
TA ČR na rok 2014.
O: přTA
T: 31. 12. 2013
Po doplnění požadavků přTA, Rad a KaTA bude materiál předložen přTA ke
schválení, již ve členění dle rozpočtové skladby.
23. Zápis z pracovní skupiny GS pro konkurenceschopnost
MB informoval o jednání pracovní skupiny generálních sekretářů (GS) pro
konkurenceschopnost, které se uskutečnilo za jeho účasti dne 17. 12. 2013.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
24. Různé
RB informovala o účasti na jednání Rady vlády pro konkurenceschopnost
a informační společnost (RV KIS), které se konalo dne 18. 12. 2013. Z tohoto
jednání vyplynulo, že TA ČR má do 15. 1. 2014 připravit návrh indikátorů k těm
„kartám“ SMK, u kterých má spolugesci nebo expertízu – tento návrh připraví KaTA
ve spolupráci s členy přTA (1).
KaTA byla pověřena, aby stanovila pracovníka KaTA, který bude v úzkém kontaktu
se sekretariátem RV KIS na MPO a bude s ním spolupracovat na realizaci SK (2).
O1: KaTA+přTA
T: 15. 1. 2014
O2: přTA
T: 6. 1. 2014
RB dále uvedla, že je možné zapracovat inovační partnerství ze směrnice EU
o veřejných zakázkách do nového zákona o veřejných zakázkách nebo nového
zákona o podpoře VaVaI. V této věci je třeba jednat s 1. náměstkem ministra MMR
p. Braunem. RB s ním dojedná schůzku v této věci (3). KaTA byla pověřena
připravit podklad ze směrnice EU o veřejných zakázkách (4).
O3: přTA
T: 6. 1. 2014
O4: KaTA
T: 8. 1. 2014
RB informovala o jednání vlády, na kterém byl projednán a schválen návrh
programu EPSILON a Statut TA ČR včetně možnosti navýšit počet pracovníků
TA ČR o 6 na rok 2014 z důvodu spolupráce na přípravě programů z ESIF.
Další zasedání:

datum: 3. 1. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 186. zasedání předsednictva TA ČR
Program 186. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 186. zasedání přTA
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Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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