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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 193

Datum: 13. 2. 2014

Od–do: 9:40–14:30 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), 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)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 192. zasedání přTA
Zápis ze 192. zasedání přTA z 6. 2. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TA02020867
Po odmítnutí neúplné žádosti o změnu dalšího účastníka došlo k zastavení
poskytování účelové podpory. Příjemce dne 3. 2. 2014 žádost doplnil, jako důvod
změny dalšího účastníka uvedl ztrátu vzájemné důvěry řešitelského týmu,
komunikační bariéru a nejasnosti spojené s dalším účastníkem.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu dalšího účastníka a obnovuje poskytování
účelové podpory projektu.
TA02020873
Dne 30. 1. 2014 přTA rozhodlo o odmítnutí žádosti o změnu projektu z důvodu její
nepřípustnosti. Předsednictvo, po seznámení se všemi skutečnostmi, rozhodlo
o zastavení řešení projektu TA02020873.
V případě, že příjemce neprokáže, že čerpal prostředky v dobré víře, bude vracet
veškerou poskytnutou podporu.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby poslala dopis na Generální finanční ředitelství
s žádostí o schůzku s územními pracovišti finančních úřadů k problematice VaV
(daňové odpisy a vymáhání vrácení dotace a případných sankcí při neplnění
Smlouvy). TA ČR žádá o uskutečnění schůzky s těmito finančními úřady.
O: KaTA
T: 28. 2. 2014
3. Informační semináře k realizovaným projektům
KaTA předložila přTA témata a termíny připravovaných seminářů zaměřených na
realizované projekty podporované TA ČR.
Předsednictvo souhlasí s konáním těchto seminářů i s jejich navrhovanými tématy.
Předsednictvo se dohodlo na přípravě jednotné agendy k těmto seminářům, která
bude také zveřejněna před semináři na webových stránkách TA ČR (1). Tuto
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agendu připraví KaTA ve spolupráci s členy přTA a před jejich zveřejněním na
webových stránkách bude projednána na přTA (2).
KaTA byla zároveň pověřena, aby vedla seznam/zásobník témat, která budou
využita pro další případné semináře – například zkušenosti ze změnových řízení (3).
O1: KaTA
T: 7. 3. 2014
O2: KaTA
T: 6. 3. 2014
O3: KaTA
KT: 31. 3. 2014
Předsednictvo se během příštího týdne dohodne na účasti na těchto seminářích (4):
18. 3. 2014 – Praha (program ALFA)
25. 3. 2014 – Brno (program ALFA)
1. 4. 2014 – Ostrava (program ALFA)
8. 4. 2014 – Praha (program OMEGA)
O4: přTA
T: 21. 2. 2014
4. Plán provozních potřeb na rok 2014
K. Vilém předložil přTA plán provozních potřeb TA ČR na rok 2014.
Předsednictvo se shodlo, že TA ČR bude usilovat o to, aby v návrhu rozpočtu na
další léta dostala TA ČR přidány finanční prostředky na svou činnost.
5. Podjatost a střet zájmů osob účastnících se na hodnocení návrhů projektů
M. Kobert předložil přTA stanovisko týkající se otázky podjatosti a střetu zájmů osob
účastnících se na hodnocení návrhů projektů, jehož cílem je pokusit se jasněji
vymezit hranici, kdy je určitý člen hodnotícího orgánu nebo přTA, popřípadě jiná
osoba, podjatý k projednávanému návrhu projektu.
Dále byl předložen návrh „protikorupčního“ životopisu, který by využívali členové
orgánů TA ČR (přTA, VR a KR).
Předsednictvo se seznámilo s předloženým stanoviskem a pověřilo M. Koberta, aby
otázku podjatosti a střetu zájmů ještě společně s „protikorupčním“ životopisem
zkonzultoval s Transparency International.
O: KaTA
KT: 28. 2. 2014
6. Porovnání nákladů na užívání prostor v objektech Hadovka Office Park
a Evropská 37
Předsednictvo se seznámilo s přehledem porovnání nákladů na užívání prostor
v objektech Hadovka Office Park a Evropská 37.
7. Koncept projektu technologického parku Nupharo
PK předal přTA žádost o osobní schůzku ze strany zástupců projektu Nupharo, na
které by představili celý koncept projektu technologického parku Nupharo, který již
vzniká v severních Čechách.
Předsednictvo se dohodlo, že zástupce projektu Nupharo pozve na návštěvu
TA ČR, při které by krátce prezentovali svůj projekt a přTA se operativně domluví,
kdo z členů přTA se schůzky zúčastní.
O: KaTA
T: 28. 2. 2014
8. Program BETA – termín vyhlášení 4. výzvy k identifikaci výzkumných potřeb
Předsednictvu byly předloženy návrhy termínů k vyhlášení 4. výzvy k identifikaci
výzkumných potřeb a uzavření elektronického systému pro podporu administrace
(zadávání výzkumných potřeb).
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Předsednictvo se dohodlo, že elektronický systém by měl být resortům zpřístupněn
co nejdříve s tím, že délka pro vkládání výzkumných potřeb bude prodloužena na
8 týdnů. KaTA byla pověřena přípravou dopisů pro resorty a všechny poskytovatele
s uvedením informací o 4. výzvě k identifikaci výzkumných potřeb v rámci programu
BETA.
O: KaTA
T: 28. 2. 2014
9. Závěry z jednání s resorty k přípravě 1. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo bere na vědomí závěry z jednání s resorty MPO, MŽP a MD
k přípravě 1. veřejné soutěže programu EPSILON, která se uskutečnila v termínech
7. a 10. 2. 2014.
PK uvedl, že každý resort bude mít stanoveno max. 5 cílů. Hodnoticí orgány se
budou skládat z Rady programu a odborných panelů dle NPOV.
Předsednictvo se dohodlo, že dne 21. 2. 2014 se uskuteční jednání pracovní
skupiny k 1. veřejné soutěži programu EPSILON.
VR byl předán materiál k 1. veřejné soutěži programu EPSILON k diskuzi
o Radě programu a odborných panelech.
10. Akční plán mezinárodní spolupráce
VK uvedl, že předložený akční plán mezinárodní spolupráce TA ČR vychází
z koncepce mezinárodní spolupráce. Informoval o jednání pracovní skupiny, které
se uskutečnilo dne 13. 2. 2014 před zasedáním přTA.
Předsednictvo na základě závěrů z jednání pracovní skupiny pověřilo tuto skupinu,
aby zajistila další kontakt s Vietnamskou agenturou SATI (1). Dále zjistit, který
zástupce ze Svazu průmyslu a dopravy se zúčastní zahraniční mise do SATI (2).
O1: prac. skupina
KT: 6. 3. 2014
O2: prac. skupina
KT: 6. 3. 2014
Předsednictvo schválilo předložený akční plán mezinárodní spolupráce.
11. Výsledek administrativní kontroly projektu TB010CBU003
KaTA předložila přTA výsledek administrativní kontroly projektu TB010CBU003,
která byla provedena na základě ukončení řešení projektu.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby připravila rozbor, jak by mělo být
přistupováno ke kontrolám prováděným u příjemců v rámci programu BETA.
O: KaTA
T: 18. 3. 2014
12. Návrh rozpočtu kapitoly na léta 2015–2017 předkládaný RVVI
K. Vilém předložil přTA návrh rozpočtu kapitoly na léta 2015–2017, který bude
předložen na jednání RVVI. Dne 5. 3. 2014 se uskuteční jednání na Úřadu vlády
k rozpočtu. Předložený návrh je třeba předat do eKLEP do 14. 2. 2014
Předsednictvo diskutovalo o stanovení rozpočtu kapitoly 377 TA ČR na léta
2015-2017 na stávající zahájené programy a na programy nové.
Předsednictvo se dohodlo na úpravě návrhu rozpočtu a pověřilo zapracovat tyto
změny a odeslat prostřednictvím eKLEP. KaTA zároveň upraví dopis pro
1. místopředsedkyni RVVI s tím, že TA ČR žádá o navýšení o 6 stálých míst v roce
2015 a v letech 2016 a 2017 navýšení o 3 stálá místa v jednotlivých letech.
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O: KaTA

T: 14. 2. 2014

13. Návrh kandidátu na odborné hodnotitele ekonomického zdraví uchazečů
ve 4. veřejné soutěži programu ALFA
Předsednictvo schvaluje odborné hodnotitele ekonomického zdraví uchazečů
ve 4. veřejné soutěži programu ALFA.
14. Vybrané téma studentů z Cambridge University a zpracovávání programu ZÉTA
Předsednictvo bere na vědomí návrh programu ZÉTA – původně program MI(KRO),
jež je zaměřen na podporu výzkumu mladých vědců.
Předsednictvo bere na vědomí, že téma vybrané studenty z Cambridge University
ke zpracování projektu bude „Zpracování návrhu programu MI(KRO) na základě
analýzy obdobných programů v zahraničí“.
VR bude požádána o vyjádření, že zpravodajem pro tento projektu zůstává
prof. Fusek.
O: přTA
T: 7. 3. 2014
15. Opětovné odložení stížností KR u projektů TE02000032 a TE02000226
Předsednictvo se dohodlo, že u stížností k projektům TE02000032 a TE02000226
bude KR požádána o stanovisko prostřednictvím hlasování per rollam, a to
z důvodu dodržení lhůty pro vyřízení stížností. Předsednictvo na svém dalším
zasedání o stížnostech rozhodne, případně bude též hlasovat per rollam.
O: KaTA
T: 14. 2. 2014
16. Výzva v poptávkovém řízení Mobilní hlasové a datové služby
Předsednictvo se dohodlo, že v případě, že se bude jednat o výběr levnější
a výhodnější služby pro TA ČR, která již byla zadána, bude v kompetenci KaTA
zadání k výběru a až poté následně na přTA bude předloženo k rozhodnutí, zda
služba bude vybrána.
Na základě této skutečnosti bude upraven vnitřní předpis týkající se těchto
záležitostí tak, že v případě, že se bude jednat o „navazující“ a ne nové služby, tak
to bude v kompetenci KaTA.
O: KaTA
T: 28. 2. 2014
17. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo vzalo na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
Předsednictvo diskutovalo o přípravě na jednání k novelizaci zákona
č. 130/2002 Sb., které se uskuteční dne 17. 2. 2014 a jež pořádá Úřad vlády v sídle
TA ČR.
RB uvedla, že požádala organizátory jednání, aby mohla na jednání vystoupit
s příspěvkem.
PK ve spolupráci s M. Kobertem připraví podklad pro toto jednání a poté jej rozešlou
členům přTA.
O: přTA+KaTA
T: 14. 2. 2014
18. Stanovisko Ministerstva financí k výkladu § 14 rozpočtových pravidel
Předsednictvu byla předložena odpověď MF týkající se výkladu § 14 odst. 3,
písm. e) rozpočtových pravidel.
Předsednictvo se dohodlo, že v oblasti rozkrývání vlastnických struktur bude TA ČR
požadovat toto doložení od uchazečů, kteří mají podíl ve firmě větší než 20%
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(fyzické osoby). V případě, že uchazeči nebudou schopni nebo nebudou chtít toto
doložit, tak s nimi nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory
a nebudou jim poskytnuty státní prostředky na řešení projektu.
19. Prověření společnosti Inoxive s.r.o. – projekt č. TA02031411
KaTA dle úkolu ze 181. zasedání přTA předložila prověření společnosti Inoxive
s. r. o. související s žádostí příjemce projektu TA02031411.
20. Semináře k 1. veřejné soutěži programu GAMA – podprogramu 1
Předsednictvo bere na vědomí připravované termíny seminářů k 1. veřejné soutěži
programu GAMA, které se uskuteční ve dnech 4. (Brno) a 5. (Praha) 3. 2014.
Zástupcem přTA a zároveň garantem těchto seminářů je PK.
21. Stažení stížnosti CK2 – TE02000077
Předsednictvo bere na vědomí žádost příjemce o stažení stížnosti k návrhu projektu
TE02000077 podaného do 2. veřejné soutěže programu CK.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby předala tuto informaci KR.
O: KaTA

T: 21. 2. 2014

22. Informace z jednání se SIEA
Předsednictvo bere na vědomí informace o výsledcích jednání se slovenskou
agenturou SIEA a o podpisu Dohody s touto agenturou.
23. Informace o dislokaci místností pro předsednictvo v budově Evropská 37
RB informovala členy přTA o tom, že v rámci sídla v budově Evropská 37 budou pro
členy přTA (MJ, MB, VK a PK) vyhrazeny samostatné kanceláře. MJ a MB budou
mít samostatné kanceláře a VK a PK společnou.
Zároveň uvedla, že budou zavedeny hlavičkové papíry pro jednotlivé členy přTA.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
24. Různé
VK informoval, že dne 20. 2. 2014 se zúčastní jednání Rady k projektu IPn
Metodika.
Předsednictvo se dohodlo, že 35. zasedání VR se za přTA zúčastní MJ a VK.
Další zasedání:

datum: 20. 2. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 193. zasedání předsednictva TA ČR
Program 193. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 193. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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