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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 192

Datum: 6. 2. 2014

Od–do: 9:40–17:30 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), Drahuše Rottová (DR),
Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK),
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 191. zasedání přTA
Zápis ze 191. zasedání přTA z 30. 1. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. EPSILON – upřesnění parametrů v 1. veřejné soutěži programu
Předsednictvo diskutovalo o přípravě nadcházejících jednání se zástupci resortů
MPO, MŽP a MD k 1. veřejné soutěži programu EPSILON.
Obě jednání ve dnech 7. a 10. 2. povede PK. Záznamy z jednání zpracuje
M. Novotná.
Předsednictvo se dále zabývalo otázkou ustavení hodnoticích orgánů programu
EPSILON. Bylo dohodnuto, že bude ustavena Rada programu a hodnoticí panely
složené z odborníků (7 panelů dle oblastí NPOV). Struktura panelů bude ještě
upřesněna po jednáních s resorty.
3. Diskuze ke kontrolám, oponentním řízením, ukončování projektů, výsledky
projektů aj.
P. Valdman společně s V. Vlasákem prezentovali přTA zpracovaný návrh definic
pojmů (cíl vs. účel projektu, výstup vs. výsledek projektu) a informace o existujících
projektových metodikách.
Předsednictvo se dohodlo na zpracování podnětu problematických oblastí ve VaV,
který bude předložen místopředsedovi vlády ČR p. Bělobrádkovi (1).
O1: přTA+KaTA
T: 28. 2. 2014
Byla diskutována definice termínů „účel a cíl projektu“. Termíny jsou uvedeny
v přihlášce návrhu projektu do veřejné soutěže. Předsednictvo se usneslo, že účel
projektu bude stanovovat přímo TA ČR s přihlédnutím k cílům projektu, a to z toho
důvodu, že poskytovatel stanovuje účel dotace. Účel dotace bude uveden v návrhu
smlouvy poskytovatele s příjemcem.
KaTA byla pověřena, aby do základní směrnice zapracovala, že termínem
„rozhodnutí“ se rozumí nejvšeobecnější právní pojem. V pojetí TA ČR se jedná
o formalizované informování uchazečů/příjemců o výsledcích veřejné soutěže (2).
O2: KaTA
T: 14. 2. 2014
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Předsednictvo se v rámci diskuze o existujících projektových metodikách dohodlo,
že v rámci projektu Rozvoj TA ČR bude připraveno zadání dalšího projektu, který se
zaměří na projektové řízení s tím, že bude založen na jedné z navrhovaných
metodik řízení (PRINCE2 – řízení projektů nebo MSP – řízení programů).
Návrh projektu na toto téma se očekává jako jeden z výstupů projektu Rozvoj
TA ČR (3).
O3: KaTA
T: 30. 6. 2014
4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TA01011363
Příjemce žádá o prodloužení doby dosažení u výsledků.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení a realizace projektu TA01011363.
TA02010148
Příjemce žádá o změnu výsledků projektu.
Zpravodaj doporučuje změnu schválit a Rada programu žádost vzala na vědomí.
Předsednictvo zamítá žádost příjemce projektu TA02010148 a rozhodlo o zahájení
mimořádné kontroly projektu TA02010148.
TD010024
Příjemce žádá o změnu výsledku.
Zpravodaj projektu doporučuje schválení změny a RP vzala žádost na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu výsledku projektu TD010024.
TA03010598
Příjemce žádá o změnu dalšího účastníka projektu od 1. 1. 2014.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu dalšího účastníka projektu TA03010598.
TA03010893
Příjemce žádá o změnu dalšího účastníka projektu.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu dalšího účastníka projektu TA03010893.
TA03011171
Příjemce žádá o změnu výsledku a dílčího cíle projektu. Tato změna nebude mít
žádný negativní dopad na celkový výsledek projektu, tj. vytvoření plné robotické
autonomní observatoře a jeho komercionalizaci v řadách potencionálních
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zákazníků.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu vzala změnu na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu výsledku a dílčího cíle projektu TA03011171.
5. SME-23 Směrnice pro zajištění zpracování stanovisek, posudků a odborných
hodnocení v2
KaTA dle úkolu ze 191. zasedání předložila zapracování smluvních vztahů
s oponenty zakomponované do předkládané Směrnice související s všeobecnými
podmínkami.
Předsednictvo se usneslo, že dokud nebude vyřešena otázka způsobu přijímání
objednávek na zpracování posudků oponentů tak, aby byla zajištěna právní ochrana
poskytovatele, nebude ve Směrnici uveden způsob přijímání objednávek
elektronicky. Směrnice tedy zůstává v původní podobě.
6. Doporučení kandidátů na nového člena EHK programu OMEGA pro VR
Předsednictvo doporučuje nominaci člena EHK Ing. Martina Srholce, Ph.D.;
doc. RNDr. Olivy, Dr.; doc. Ing. Daniela Münicha, Ph.D. a doc. Mgr. Ing. Petra
Kratochvíla, Ph.D. a ukládá KaTA zaslat tato doporučení k projednání VR s tím,
že se jedná o předběžná doporučení a KaTA očekává vyjádření souhlasu kandidátů
k nominaci.
O: KaTA
T: 7. 2. 2014
7. Plán provozních potřeb na rok 2014
Předsednictvo projedná plán provozních potřeba na rok 2014 na 193. zasedání.
8. Negociační jednání u projektů podpořených v rámci CK2
Předsednictvo pověřuje KaTA, aby zaslala žádosti o doložení potvrzení
certifikačního orgánu všem příjemcům, kteří mají uveden druh výsledku Nmet (1).
O1: KaTA
T: 12. 2. 2014
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby do informace o výsledcích negociačních jednání
CK 2 pro KR doplnila, o kolik byla snížena dotace na jednotlivé projekty při
jednáních (2).
O2: KaTA
T: 7. 2. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že dle potřeby bude změněn termín zasedání Rady
podprogramu ALFA.
9. Podjatost a střet zájmů osob účastnících se na hodnocení návrhů projektů
Předsednictvo projedná podklady k podjatosti a střetu zájmů osob účastnících se na
hodnocení návrhů projektů na 193. zasedání.
10. Strategický auditní plán 2014-2016
S. Masák informoval, že strategický auditní plán na roky 2014-2016 byl předložen
KR a ta jej vzala na vědomí.
Předsednictvo schvaluje strategický auditní plán pro období 2014-2016.
11. Koncept Akčního plánu 2014 s AVO
Předsednictvo schvaluje předložený návrh Akčního plánu s AVO a ukládá KaTA
informovat o schválení zástupce AVO a po odsouhlasení vedením AVO
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zorganizovat podpis Akčního plánu.
O: KaTA

T: 28. 2. 2014

12. Návrh na jmenování členů VR – 2. funkční období
Předsednictvo se zabývalo návrhem na jmenování členů VR pro jejich 2. funkční
období (devíti členům končí mandát v říjnu 2014). Ve spolupráci VR a KaTA byl
připraven podklad pro RVVI (s náležitostmi materiálu pro schůzi vlády).
RB uvedla, že všech 9 dotčených členů VR vyjádřilo zájem pokračovat ve funkci
členů VR TA ČR.
Předsednictvo souhlasí s předloženými podklady a ukládá KaTA upravit dle závěrů
diskuze, následně předat materiál sekretariátu RVVI. Pro informaci přiložit i Statut
TA ČR, který určuje funkční období členů VR jako čtyřleté, ale neomezuje možnost
opakované kandidatury.
O: KaTA
T: 11. 2. 2014
13. Závěry z kontroly NKÚ na MZe
P. Valdman prezentoval plnění úkolu ze 188. zasedání – závěry z kontroly NKÚ na
Ministerstvu zemědělství a postup TA ČR v dotčených oblastech.
Předsednictvo se při projednávání závěrů z kontroly NKÚ zaměřilo na možná rizika,
která jsou z některých nálezů srovnatelná s TA ČR, a to převážně na problematiku
možné podjatosti hodnotitelů, využití výsledků, předávání údajů do informačního
systému VaVaI, cíle a výsledky projektů.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prostřednictvím softwaru prověřila vazby
oponentů na několika vzorcích v rámci 3. veřejné soutěže programu ALFA. Na přTA
po zpracování předat krátkou informaci o tom, na kolika vzorcích bylo prověřování
provedena, kolik času zabralo prověření 1 oponenta (1).
O1: KaTA
T: 20. 2. 2014
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby zpracovala informaci o tom, jakým
způsobem bude TA ČR vyhodnocovat implementační plány projektů (2).
O2: KaTA
T: 20. 2. 2014
KaTA byla pověřena zapracovat do směrnice týkající se závěrečných zpráv, že
TA ČR vyhodnocuje projekt po ukončení fáze implementace jeho výsledku
a následně budou navržena případná opatření (3).
O3: KaTA
T: 28. 2. 2014
14. Porovnání nákladů na užívání prostor v objektech Hadovka
a Evropská 37
Předsednictvo projedná předložený materiál na 193. zasedání.

Office

Park

15. Nominace členů pracovních skupin konfigurací programového výboru
Horizontu 2020
KaTA předložila přTA dopis MŠMT, který se týká možnosti dodatečné nominace
dalších členů pracovních skupin programových výborů.
Předsednictvo souhlasí s nominací M. Stehlíkové do pracovní skupiny European
Research Council, Marie Sklodowska-Curie actions, Future and emerging
technologies a s nominací P. Slavíkové do pracovní skupiny Climate Action,
Resource Efficiency and Raw materials.
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Předsednictvo bere na vědomí informaci o složení delegátů konfigurací
programových výborů Horizontu 2020 a pověřuje RB, aby ve spolupráci s KaTA
nominovala do oblastí, ve kterých ještě není zastoupena TA ČR, nové zástupce.
O: KaTA
T: 14. 2. 2014
16. Přehled témat, která jsou ve VaV podporována z komunitárního programu
Horizont 2020
Předsednictvo bere na vědomí témata podporovaná z komunitárního programu
Horizont 2020.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby z dvouletého výhledu činností Horizont 2020
doplnila do přehledu témata a specifické výzvy, TRL, subjekty, finanční prostředky
na výzvy a termíny jejich vyhlášení.
O: KaTA
T: 14. 2. 2014
17. Výsledky formální kontroly ALFA 4
Komise pro přijímání návrhů projektů provedla vyhodnocení splnění podmínek
veřejné soutěže a předložila přTA protokol se seznamy projektů v následujícím
členění:
• seznam návrhů projektů doručených v soutěžní lhůtě,
• seznam návrhů projektů doručených po uplynutí soutěžní lhůty,
• seznam návrhů projektů nesplňujících stanovené náležitosti s uvedením
důvodu, proč jsou navrhovány poskytovateli k nepřijetí do veřejné soutěže,
• seznam návrhů projektů splňujících stanovené náležitosti.
96 návrhů projektů Komise vyhodnotila tak, že ze strany uchazečů nebyly splněny
formální náležitosti podání návrhů projektů.
Předsednictvo rozhodlo o vyřazení 52 návrhů projektů ze 4. veřejné soutěže
programu ALFA z důvodu nesplnění formálních náležitostí.
KaTA zveřejní informaci o výsledku formální kontroly návrhů projektů na webu
TA ČR (1) a zároveň uchazečům, jejichž návrhy projektů nebyly na základě
rozhodnutí přTA přijaty do veřejné soutěže z důvodu nesplnění formálních
náležitostí, odešle rozhodnutí (2).
O1: KaTA
T: 10. 2. 2014
O2: KaTA
T: 14. 2. 2014
Předsednictvo souhlasí s vyřazením návrhů projektů č. TA04011408 a TA04011468
z veřejné soutěže na vlastní žádost uchazečů.
18. Akční plán dle závěrů projektu „Snížení korupčního rizika v činnostech TA ČR“
Na základě závěrů studie „Snížení korupčního rizika v činnostech TA ČR“
provedené Transparency Interenational (TI) identifikoval P. Valdman následující
oblasti s vysokým rizikem.
• Vnitřní a vnější kontrolní systém
• Systém ověřování možného střetu zájmů u externích pracovníků
• Vyšší výdaje na nákup poradenských (právních) služeb
• Absence nastavení a pravidelného vyhodnocování protikorupčního
programu
• Vysoké pracovní vytížení (nárazovité) v rámci administrace veřejných
soutěží
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Předsednictvo pověřilo RB a LK plněním Akčního plánu z nálezu Tl.
O:přTA+KaTA
KT: 31. 3. 2014
19. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo vzalo na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
20. BETA – informace o zrušení výzkumné potřeby TB020MZP049
Předsednictvo bere na vědomí zrušení výzkumné potřeby TB020MZP049.
21. Náklady na administraci veřejných soutěží
Předsednictvo bere na vědomí informaci o nákladech na administrativu hodnotícího
procesu a realizaci projektů v programech TA ČR.
22. Dotazníková šetření připravovaná ze strany Oddělení strategie a analýz
Předsednictvo bere na vědomí souhrnnou informaci o uskutečněných
dotazníkových šetřeních a zadává KaTA, aby stanovila jednotný systém zadávání
těchto dotazníkových šetření.
O: KaTA
T: 28. 2. 2014
23. Informace o plánovaných akcích Taftie a Taftie Academy pro rok 2014 a účasti
zaTA ČR
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci o tématech seminářů
a školení Taftie Academy pro rok 2014 a o účasti za TA ČR.
24. Stanovisko Ministerstva financí k výkladu § 14 rozpočtových pravidel
M. Kobert upraví předložený podklad a předloží jej na 193. zasedání.
25. Informace ze služební cesty – pracovní skupina Taftie k veřejné podpoře
MB se dne 29. 1. 2014 zúčastnil jednání pracovní skupiny TAFTIE k veřejné
podpoře.
Předsednictvo bere na vědomí informace ze služební cesty MB.
26. Koncept projektu technologického parku Nupharo
Předsednictvo projedná tuto záležitost na 193. zasedání.
27. Různé
RB informovala, že se dne 17. 2. 2014 v 10:00 h uskuteční seminář k novelizaci
zákona č. 130/2002 Sb., který pořádá Úřad vlády. Tento seminář se uskuteční
v sídle TA ČR.
RB informovala, že firma Deloitte pořádá seminář k daňovým předpisům a žádá
o účast zástupce TA ČR. MB byl pověřen účastí a zároveň se zúčastní i 4-5
zaměstnanců KaTA. Se zástupci Deloitte bude dále diskutováno zařazení 3-4
otázek za TA ČR do jejich dotazníkového šetření.
MB informoval, že společnost Ernst & Young plánuje také připravit dotazníkové
šetření a TA ČR by v rámci toho mohla zařadit své dotazy.
RB informovala, že dne 8. 4. 2014 se v Brně uskuteční seminář, na kterém je
žádána účast zástupce TA ČR.
MJ informoval, že dne 12. 2. 2014 ve 13:00 h se uskuteční na MŠMT jednání
6

č.j.: TACR/1949/2014

k projektu hodnocení účelové podpory, který by měl být připraven do OP VaVpI.
TA ČR se tohoto jednání nezúčastní.
Dne 11. 2. 2014 se uskuteční v sídle TA ČR seminář pro zpravodaje RPP ALFA 4,
kterého se jako zástupce přTA zúčastní MJ.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 13. 2. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 192. zasedání předsednictva TA ČR
Program 192. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 192. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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