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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 189

Datum: 16. 1. 2014

Od–do: 9:40–17:20 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), Ing. Pavel Komárek,
CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni:
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 188. zasedání přTA
Zápis ze 188. zasedání přTA ze dne 9. 1. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Diskuze ke kontrolám, oponentním řízením, ukončování projektů, výsledky
projektů aj.
Vzhledem k naplnění programu prioritnějšími záležitostmi se přTA rozhodlo
přesunout diskuzi k tomuto tématu na další zasedání.
3. GAMA – upřesnění parametrů v 1. veřejné soutěži programu
Předsednictvo diskutovalo o upřesnění náležitostí programu GAMA, které je třeba
vyjasnit před vyhlášením 1. veřejné soutěže.
Předsednictvo se dohodlo, že v rámci podprogramu 1:
• může uchazeč podat pouze jeden návrh projektu;
• může RP při hodnocení navrhovat snížení nákladů projektu;
• nebude souhrnná hodnotící zpráva zpravodaje uchazečům zpřístupněna;
• o dílčím projektu rozhoduje Rada pro komercializaci bez zásahu TA ČR;
• je maximální částka na 1 projekt stanovena dle programu, hodnocení
převýšené částky podpory bude hodnoceno zpravodaji;
• soutěžní lhůta bude stanovena na celý den (do 23:59:59 h); IS bude
uzavřen v 16:30 h; potvrzení o převzetí návrhu projektu v rámci datové
schránky bude stanoveno na celý den (do 23:59:59 h);
• mezi způsobilé náklady budou zařazeny náklady na řízení projektu do
výše 6% celkových uznaných nákladů.
Zahájení řešení projektů se předpokládá nejdříve 7/2014, nejpozději 1/2015 a
nejzazší termín ukončení řešení projektu 12/2019.
PK zašle připomínky k návrhu Zadávací dokumentace PP1 programu GAMA. PK
upozornil na formální nedostatky Zadávací dokumentace (formální stránka
a přepočet bodů). KaTA upraví Zadávací dokumentaci a související dokumenty,
kterou posléze předloží k odsouhlasení přTA (1).
O1: KaTA
T: 31. 1. 2014
MJ informoval, že v databázi oponentů pro PP1 programu GAMA není dostatek
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odborníků z bankovního sektoru a navrhl, aby byli s ohledem na povahu programu
pouze oponenti se dvojí kvalifikací - vědci, odborníci na transfer technologií.
Předsednictvo se dohodlo, že pro PP1 postačí hodnocení 2 oponentů bez
zohlednění odborného stanoviska z bankovní oblasti. Zároveň však členové Rady
programu, kteří byli vybráni jako zástupci bankovního sektoru, budou vyrozuměni,
že jejich role by mohla být v rámci Rad pro komercializaci.
PK se sejde s těmito zástupci RP a požádá je o spolupráci se zapojením jejich
odborníků do Rad pro komercializaci (2).
O2: přTA
KT: 31. 1. 2014
4. Výzkumná rada TA ČR – závěry z 34. zasedání
Předsednictvo se zabývalo závěry z 34. zasedání VR.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby urychlila přípravu Výroční zprávy TA ČR za rok
2013 s tím, že by tato zpráva byla předložena na březnové jednání RVVI (1).
O1: KaTA
T: 20. 2. 2014
Předsednictvo požádá prof. Maříka, aby předal RVVI na jejím lednovém zasedání
informaci o jednání se zástupci IBM k ochraně duševního vlastnictví (IPR). Dle
možného doporučení RVVI by TA ČR uskutečnila několik kulatých stolů na toto
téma (2).
O2: přTA+KaTA
KT: 4. 2. 2014
5. Jednání s předsedkyní ČSÚ p. Ritschelovou
Jednání přTA se zúčastnila předsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) prof.
Ritschelová.
RB přivítala předsedkyni ČSÚ v TA ČR a byli jí představeni členové předsednictva.
RB prezentovala základní informace o TA ČR a o roli TA ČR v systému VaVaI.
Předsedkyně ČSÚ informovala přTA o záměru ČSÚ uspořádat semináře pro VŠ, na
nichž by bylo prezentováno vyplňování statistických výkazů pro VaV (tyto semináře
se uskuteční v únoru 2014).
Předsednictvo se s předsedkyní ČSÚ dohodlo, že by takovéto školení bylo vhodné
zorganizovat i pro zástupce podniků a ostatní příjemce TA ČR, a to ve spolupráci
se Svazem průmyslu a dopravy ČR.
Předsedkyně ČSÚ uvedla, že by ČSÚ měl zájem participovat na přípravě registru
VO.
Byla dohodnuta spolupráce na vytvoření stabilního, legislativního ukotvení
názvosloví/pojmů ve VaV a spolupráce při získávání dat o VaV od ČSÚ.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila návrh dopisu pro předsedkyni ČSÚ
s žádostí o poskytnutí anonymizovaných dat pro potřeby vyhodnocování programů
a přípravu nových programů TA ČR.
O: KaTA
T: 28. 1. 2014
6. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TA01010300
Příjemce žádá o prodloužení doby dosažení (potažmo realizace) u dvou výsledků
do 12/2016 tedy za dobu řešení projektu. Původní termín dosažení výsledků byl
12/2013. V případě schválení žádosti o změnu by se dodatkem prodlužovala
platnost smlouvy.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
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vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zajistila od zpravodaje prověření souladu
výsledku projektu s plánem a cíli projektu (1).
O1: KaTA
T: 31. 1. 2014
TA01010485
KaTA předložila přTA návrh na pozastavení řešení projektu. K projektu proběhlo
v květnu 2013 pravidelné oponentní řízení, ze kterého vyplynulo doporučení
příjemci, aby uvedl prostřednictvím změnového řízení do souladu věcné a finanční
potřeby řešení všech účastníků projektu, neboť pro roky 2014 a 2015 byl další
účastník VŠCHT podle schváleného návrhu projektu zcela bez nákladů a podpory.
Příjemce se tímto doporučením neřídil, žádost o změnu byla podána pouze na
úpravu výsledků nikoliv celkových uznaných nákladů a podpory. Po četných
výzvách a osobních a telefonických konzultacích řešitel projektu p. Kotal odmítl
schůzku v lednu 2014, uvedl, že většina požadovaných informací bude předložena
v průběžné zprávě. P. Kotal je členem EHK programu CK.
Předsednictvo rozhodlo o dočasném pozastavení vyplacení podpory pro letošní rok,
kdy TA ČR vyčká na obsah průběžné zprávy.
KaTA připraví dopis pro příjemce s žádostí o vysvětlení nevyjasněných záležitostí,
které byly po příjemci požadovány (2).
O2: KaTA
T: 24. 1. 2014
TA01011461
Příjemce žádá o přesun malého objemu finančních prostředků v roce 2014
z položky služby účastníka Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. i., do položky
ostatních nákladů Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., který je dalším účastníkem
projektu. Jedná se tedy o přesun prostředků mezi účastníky, který je dle SME-07
směrnice pro změnová řízení standardně nepovolen.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu se neusnesla.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo souhlasí s přesunem prostředků v roce 2014 dle žádosti příjemce
projektu TA01011461.
TA02010648
Příjemce žádá o změnu projektu, respektive o přidání výsledků.
Zpravodaj doporučuje změnu schválit a Rada programu žádost vzala na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje přidání výsledků projektu TA02010648.
TA02010148
Příjemce žádá o změnu výsledků projektu.
Příjemce uvádí, že po revizi projektu po prvním roce řešení zjistili, že při psaní
projektu došlo k řadě nerealisticky stanovených výstupů z projektu.
Zpravodaj doporučuje změnu schválit a Rada programu žádost vzala na vědomí.
KaTA vypočetla výši sankce pro případ, že by předsednictvo rozhodlo o jejím
uložení.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí k této změně na další jednání a požádalo
o zpracování odborného stanoviska, nakolik takto redukovaný projekt naplňuje
stanovené cíle a očekávané dopady.
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O3: KaTA

T: 3. 2. 2014

TE01020168
Příjemce žádá o změnu harmonogramu projektu. Žádost se týká změn termínů
v prvních dvou letech řešení projektu (2013, 2014).
Tyto změny je nutno provést v IS Patriot, aby bylo možno vyplnit průběžnou zprávu
za rok 2013.
Předsednictvo schvaluje změnu harmonogramu projektu TE01020168.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MJ, MB a VK z důvodu zamezení
střetu zájmů.
Předsednictvo se zabývalo problematikou fúze společností, které jsou příjemci
veřejné podpory TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že od všech žadatelů o veřejnou podporu TA ČR bude
před podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory doložena vlastnická
struktura. Doložení vlastnické struktury v souladu s platným zněním zákona
č. 218/2000 Sb. bude předpokladem pro uzavření Smlouvy s vybranými uchazeči.
7. Schválení plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2014
Předsednictvo schvaluje předložený roční plán veřejnosprávních kontrol Oddělení
realizace a kontroly projektů na rok 2014.
P. Valdman upozornil na chybějící analýzu rizik, která by měla být předložena
současně s navrhovaným plánem kontrol na rok 2014.
Předsednictvo pověřilo KaTA vypracováním této analýzy.
O: KaTA
KT: 10. 2. 2014
8. Odpověď na Stanoviska a doporučení KR z 29. zasedání
Předsednictvo souhlasí s tím, že RB dopracuje současné znění návrhu odpovědi na
Stanoviska a doporučení KR z 29. zasedání. Odpověď bude následně odeslána
předsedovi KR.
O: přTA+KaTA
T: 24. 1. 2014
9. BETA – jmenování člena Rady programu za MZV
Předsednictvo jmenuje na návrh VR Ing. Vladimíra Bärtla členem Rady programu
BETA za resort MZV.
10. Rozhodnutí o stížnostech v rámci 1. 2. a 3. veřejné soutěže programu ALFA
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady a zamítá stížnost k návrhům
projektů TA01021837, TA02021099 a TA03020470.
11. Harmonogram PR akcí
Předsednictvo se zabývalo harmonogramem PR akcí leden-únor 2014.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby v případě potřeby požádala členy přTA o účast
na seminářích pro zpravodaje programu ALFA.
Účast zástupců TA ČR na XLVII. Akademickém fóru, konaném dne 23. 1. 2014,
nebude potvrzena vzhledem k zaneprázdněnosti členů přTA.
VK informoval, že dne 17. 2. 2014 se zúčastní workshopu ETTBIO v Ostravě, kde
bude prezentovat nové programy TA ČR.
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12. Schválení přehledu vnitřních projektů TA ČR
Předsednictvo schválilo přehled pracovních skupin TA ČR, jejichž výsledná podoba
vzešla z vnitřních projektů TA ČR. Dále již nebude používán termín „vnitřní
projekty“, ale pouze „pracovní skupiny“.
Bylo dohodnuto, že v pravidelných intervalech 1x za 3 měsíce budou na přTA
předkládány informace o činnosti jednotlivých pracovních skupin (1).
Sekretáři pracovních skupin byli pověřeni, aby při svolávání jednání pracovních
skupin, vždy zvali příslušné členy VR (2).
O1: prac. skupina
KT: 27. 3. 2014
O2: prac. skupina
T: dle potřeby
Předsednictvo bere na vědomí informaci o činnosti pracovních skupin v rámci
TA ČR za rok 2013.
13. Ověření hlasování per rollam ve věci žádosti o převod prostředků z roku 2013 do
roku 2014 u projektu TA03020312
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam týkající se žádosti o převod prostředků
z roku 2013 do roku 2014 u projektu TA03020312.
Zápis o usnesení z hlasování per rollam je přílohou tohoto zápisu.
14. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí předložený přehled materiálů v eKLEP.
15. Přehled plnění plánu kontrol za rok 2013
LK podal krátkou informaci o předloženém podkladu k plnění plánu kontrol za rok
2013.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
16. OMEGA 2 – vymezení k duplicitám u 2 dodatečně podpořených projektů
Předsednictvo bere na vědomí doplnění vymezení k duplicitám u projektů
TD020330 a TD020359
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
LK informoval, že průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR bude přTA
předložena po zpracování všech relevantních údajů (týká se např. vratek od
příjemců). LK dále uvedl, že mnoho příjemců vrátilo nespotřebované dotace,
nicméně zároveň poslali žádosti o změnu s tím, že požadují převod těchto
prostředků na další rok.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí a rozhodlo, že v případě obdobných
žádostí bude zvolen mimořádný režim, který umožní efektivní dohled nad těmito
projekty a příjemci projektů.
20. Průběžná informace o informačním systému TA ČR
LK podal krátkou informaci o stavu přípravy informačního systému TA ČR.
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Předsednictvo bere informace na vědomí.
21. Příprava publikací k 5. výročí oslav TA ČR
KaTA na základě zahájení příprav k uspořádání Cen TA ČR 2014 předložila návrh
obsahu a harmonogramu přípravy publikace k 5. výročí TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že publikace bude obsahovat dvě části – od roku
1989-2009 faktografie a od roku 2009- TA ČR a budoucnost.
22. Seminář s diskuzí: Horizon 2020 – Future and Emerging Technologies
(Going Local III)
Předsednictvo bere na vědomí přípravu účasti na semináři „Horizon 2020 – FET“
a účast na odpoledním setkání se zástupci DG Connect.
Předsednictvo navrhuje, aby se za TA ČR zúčastnili alespoň 2-3 zástupci z řad
zaměstnanců KaTA.
23. BETA – informace o zrušení výzkumné potřeby TB020MMR021
Předsednictvo bere na vědomí zrušení výzkumné potřeby TB020MMR021.
Předsednictvo v rámci tohoto bodu diskutovalo o zkvalitnění procesu zadávání,
vyhlašování a realizace veřejných zakázek v programu BETA, a s tím související
výzkumné potřeby jednotlivých resortů.
Předsednictvo se dohodlo, že budou vyhlášeny všechny výzkumné potřeby do roku
2013 a musí být zrevidován formulář pro zadávání výzkumných potřeb.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby nyní posílila pracovníky pro program BETA
z vlastních řad a následně zajistila pracovníky na DPČ, kteří se na programu BETA
budou podílet (1).
Zároveň byl P. Valdman vyzván, aby připravil návrh na další zjednodušení
programu BETA (2).
O1: KaTA
T: 24. 1. 2014
O2: KaTA
T: 22. 1. 2014
24. INKA – informace z úvodního setkání s dodavatelem
PK podal krátkou informaci o jednání s dodavatelem, které se uskutečnilo dne
14. 1. 2014. PK uvedl, že požadovaná Metodika bude muset obsahovat základní
znalostní rámec.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
25. Účast TA ČR ve skupinách OECD
Předsednictvo diskutovalo o možnostech zapojení TA ČR do pracovních skupin
OECD a dohodlo se, že odloží své rozhodnutí o účasti o půl roku. O účasti bude
rozhodnuto na základě kapacit TA ČR.
O: přTA
KT: 24. 6. 2014
26. Stanovisko AK k odpovědnosti členů orgánů podle nového Občanského zákoníku
Předsednictvo vzalo na vědomí stanovisko advokátní kanceláře k odpovědnosti
členů orgánů podle nového Občanského zákoníku.
27. Dopisy pro Asociaci krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR
Předsednictvo bere na vědomí návrhy dopisů pro Asociaci krajů ČR a Svaz měst
a obcí ČR týkající se výzvy ke spolupráci v oblasti aplikovaného VaV a souhlasí
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s jejich odesláním.
28. Mezinárodní spolupráce
VK podal krátkou informaci o průzkumu o programu DELTA a o přípravě Akčního
plánu mezinárodní spolupráce TA ČR, který je připravován a bude předložen přTA
ke schválení.
29. Různé
Předsednictvo se zabývalo připomínkami k novému znění Blokové výjimky EU
(GBER). PK byl pověřen společně s právníky dopracováním připomínek do finální
podoby.
O1: přTA+KaTA
T: 17. 1. 2014
RB informovala o účasti na Slavnostní vědecké radě fakulty strojní ČVUT při
150. výročí založení fakulty strojní, na němž obdržela pamětní medaili. RB uvedla,
že toto ocenění chápe jako ocenění činnosti TA ČR.
RB předložila přTA pozvánku na schůzku k problematice certifikovaných metodik,
která se uskuteční dne 23. 1. na Úřadu vlády ČR. Za TA ČR se zúčastní RB, MJ,
MB a LK.

MJ informoval o ustavení skupiny Task Force Select, ve které je zastoupeno asi 7
agentur podporujících VaV a TA ČR byla vyzvána k nominaci svého kandidáta do
této skupiny.
Předsednictvo se dohodlo, že pověří MJ, aby se v této pracovní skupině angažoval.
LK byl pověřen, aby toto sdělil sekretariátu Taftie (2).
O2: KaTA
T: 4. 2. 2014
Další zasedání:

datum: 23. 1. 2014 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 189. zasedání předsednictva TA ČR
Program 189. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 189. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 13.1.2014

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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