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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 197

Datum: 13. 3. 2014

Od–do: 9:30–18:30 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: RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 196. zasedání přTA
Zápis ze 196. zasedání přTA z 6. 3. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Koncept provázání „oponentních řízení“ a kontrol v rámci realizace projektů TA ČR
a problematika úprav nakládání s projekty v programu ALFA
Projednávání tohoto bodu bylo přesunuto na další zasedání přTA.
3. Upřesnění parametrů v 1. veřejné soutěži programu DELTA a informace o stavu
přípravy 1. veřejné soutěže
Předsednictvo diskutovalo o náležitostech týkajících se zadávací dokumentace,
hodnoticího procesu, přihlášky (návrhu projektu) a oponentského posudku v rámci
1. veřejné soutěže programu DELTA.
P. Matolín informoval o závěrech z jednání s MŠMT a MV k problematice duplicit.
Oba tyto resorty budou mít své zástupce v RP DELTA, aby byly duplicity mezi
programem DELTA a programy pro mezinárodní spolupráci, které jsou
v kompetenci těchto resortů, eliminovány.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby oslovila další ministerstva, která budou/jsou do
programu DELTA zapojena s žádostí o nominaci zástupců do RP, včetně poskytnutí
CV těchto zástupců resortů (1). Následně budou nominace předány VR na její
květnové zasedání (2) s tím, že na dubnové zasedání VR obdrží od KaTA informaci
o postupu KaTA v této věci (3). Předsednictvo se domnívá, že by v RP DELTA měl
být i zástupce CzechInvestu, který se podílel na programu MŠMT GESHER/MOST.
O1: KaTA
T: 21. 3. 2014
O2: KaTA
T: 24. 4. 2014
O3: KaTA
T: 27. 3. 2014
4. Upřesnění parametrů v 1. veřejné soutěži programu EPSILON
Předsednictvo diskutovalo o náležitostech týkajících se Zadávací dokumentace,
hodnoticího procesu, přihlášky (návrhu projektu) a posudku 1. veřejné soutěži
programu EPSILON.
Předsednictvo schválilo cíle VaV pro 1. VS programu. Souhlasilo s návrhem MPO
na vypuštění cíle 1.7.1 ve druhém podprogramu.
Předsednictvo dále souhlasilo s vytvořením osmi panelů dle návrhu VR.
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Předsednictvo se dále dohodlo, že otevření návrhu projektu po jeho odeslání pro
editaci v elektronickém systému, bude umožněno uchazečům na žádost do
16:30:00 h předcházejícího dne před ukončením soutěžní lhůty. Toto bude platit pro
všechny veřejné soutěže programů TA ČR.
5. Možnosti uplatnění finančních nástrojů ve VaV
PK prezentoval přTA návrh struktury a nástrojů pro budoucí využití inovativních
finančních nástrojů v rámci TA ČR. Návrh vychází z jednání v pracovní skupině
a dosavadní praxe. Navazuje na základní strukturu, která byla představena
generálním sekretářem pro FN Ing. Martinem Hanzlíkem
Předsednictvo souhlasí s pokračováním příprav na procesování strukturálních fondů
v oblasti finančních nástrojů v rámci TA ČR včetně úpravy legislativních podmínek.
Tímto úkolem byla pověřena pracovní skupina pro finanční nástroje ve spolupráci
s Ing. Hanzlíkem, s nímž si PK vyjasní některé záležitosti a poté bude nastavena
činnost této pracovní skupiny.
O: prac. skupina
KT: 15. 4. 2014
6. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projekt
TA02010992
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku z původního termínu 3/2014 na
nový termín 12/2014. Termín realizace zůstává dle návrhu projektu 1/2016.
Zpravodaj projektu doporučuje žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku projektu TA02010992.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA02010501
Příjemce žádá o přidání výsledku do projektu. Jedná se o zpětně podanou žádost o
změnu (v roce 2012 nebyly čerpány náklady na ochranu duševního vlastnictví).
Zpravodaj projektu doporučuje změnu schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA uvádí, že žádost o změnu výsledků, respektive o jejich přidání do projektu,
nelze schvalovat retrospektivně, jelikož jsou na výsledky projektu navázány další
procesy poskytovatele týkající se jejich vykazování a kontroly (průběžné zprávy,
hodnocení PZ zpravodajem, oponentní řízení).
Předsednictvo odmítá zpětné přidání výsledku do projektu TA02010501.
Předsednictvo se v souvislosti s projednáváním žádosti o změnu příjemce projektu
TA02010501 zabývalo otázkou rozhodnutí o žádostech o rozšíření výsledků v rámci
řešení projektů.
Předsednictvo se dohodlo, že žádosti o rozšíření/přidání výsledku:
• podané po ukončení řešení projektu nebo žádosti tohoto typu podané tak, že
výsledek byl již vytvořen v uplynulých letech, nebudou uznávány – žádost
bude zamítnuta;
• u nichž příjemce nepožaduje úpravu nákladů, a jsou poskytovateli podány
před plánovaným dosažením výsledku, a to včetně jiných kategorií výsledků
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– žádost bude schválena (přTA ji vezme na vědomí při svém jednání).
U těchto žádostí musí být vždy jasně prokazatelná souvislost s řešením projektu
a také vliv na aplikaci a dosažení cílů projektu.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby o tomto rozhodnutí informovala uchazeče v rámci
pořádaných informačních seminářů k realizovaným projektům a zároveň přidala tuto
informaci do aplikace Helpdesk (1).
O1: KaTA
T: 24. 3. 2014
TA02020998
Příjemce žádá o předčasné ukončení řešení projektu k 31. 12. 2013. Zpravodaj
schválení žádosti doporučil. Upozornil však, že nebude dosaženo výsledků a cíle
projektu, což by mělo být zohledněno při výpočtu vratky podpory. Rada programu
schválení žádosti doporučila.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti a předčasné
ukončení řešení projektu.
Předsednictvo schvaluje předčasné ukončení řešení projektu TA02020998 a ukládá
KaTA uskutečnit kontrolu projektu. Náklady, které byly vynaloženy v souladu s
projektovou přihláškou, budou uznány a nebude požadováno jejich navrácení.
Příjemci bude zasláno rozhodnutí přTA až po dopracování odůvodnění, a to
vzhledem k tomu, že se jedná o 1. případ takového ukončení – dopracuje KaTA. (2)
O2: KaTA
T: 25. 4. 2014
Předsednictvo zároveň pověřuje KaTA, aby s příjemcem projektu uspořádala
závěrečné oponentní řízení k tomuto projektu. Na základě závěrů z tohoto řízení
bude mít TA ČR příklad, jak v těchto případech postupovat. Výsledek tohoto řízení
bude předložen přTA (3).
O3: KaTA
KT. 15. 4. 2014
TA01021792
Příjemce žádá o prodloužení termínu ukončení řešení projektu z 9/2014 na 3/2015.
Zpravodaj projektu i Rada programu doporučili žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu ukončení řešení projektu
TA01021792.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA03010719
Příjemce žádá (v měsíci dosažení výsledku – 10. 2. 2014) o doplnění nového
výsledku
Zpravodaj projektu doporučuje žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje doplnění nového výsledku projektu TA03010719.
TA03010893
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku z 01/2014 na 06/2014.
Zpravodaj projektu doporučuje žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
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Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku projektu TA03010893
s tím, že v rozhodnutí bude příjemce vyzván, aby zkvalitnil vedení a řešení svého
projektu.
7. Využití analýzy rizik v kontrolní činnosti
Předsednictvo bere na vědomí návrh přípravy analýzy rizik v kontrolní činnosti
TA ČR a ukládá KaTA provést tuto analýzu a zrevidovat stávající plán kontrol
a v případě potřeby do června t. r. předložit jeho aktualizaci ke schválení.
O: KaTA
KT: 10. 6. 2014
8. BETA – Rozhodnutí o vyloučení uchazečů a zrušení zadávacího řízení
TB02MPSV011
Předsednictvo rozhodlo o vyloučení uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce,
v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 116 52 Praha 1, IČ: 25950, ze zadávacího řízení
TB02MPSV011 s názvem „Nové formy pracovních rizik a ohrožení člověka
kombinovaným působením jednotlivých faktorů pracovního prostředí v pracovním
systému a jejich prevence“.
Dále rozhodlo o vyloučení uchazeče AQE Advisors, a.s., Tř. Kpt. Jaroše 1944/31,
602 00 Brno – město, IČ: 26954770, ze zadávacího řízení TB02MPSV011
s názvem „Nové formy pracovních rizik a ohrožení člověka kombinovaným
působením jednotlivých faktorů pracovního prostředí v pracovním systému a jejich
prevence“.
Předsednictvo ruší zadávací řízení TB02MPSV011 s názvem „Nové formy
pracovních rizik a ohrožení člověka kombinovaným působením jednotlivých faktorů
pracovního prostředí v pracovním systému a jejich prevence“.
9. BETA – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB02MPSV013
Předsednictvo rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Všeobecná
fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, IČ: 64165,
v poptávkovém řízení TB02MPSV013 s názvem „Adaptace ve stáří ve vztahu ke
zdravotnímu stavu a stupni závislosti a etické hodnoty při posuzování stupně
závislosti“.
10. Společné zasedání orgánů TA ČR – upřesnění programu
Předsednictvo diskutovalo o sestavení programu společného zasedání orgánů
TA ČR.
Společné jednání bude zahájeno informací o stavu rozpočtu TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo na uspořádání programu a přiřadilo k jednotlivým bodům
programu zpravodaje, kteří ve spolupráci s KaTA připraví podklady k tomuto jednání
– úvodní informace o problematice (formulář) a prezentace (1).
O1: KaTA+přTA
T: 26. 3. 2014
Společného zasedání se zúčastní za KaTA všichni ředitelé nově vzniklých sekcí
v KaTA. LK byl pověřen, aby stanovil, zda je potřeba na společné zasedání zvát i
další zaměstnance KaTA, kterých se jednotlivé problematiky bezprostředně týkají
(2).
O2: KaTA
T: 21. 3. 2014
11. Možnost zapojení TA ČR do plánovaného projektu inovačních agentur
z Horizon 2020
Předsednictvo vyjádřilo předběžně souhlas se zapojením do projektu inovačních
agentur s tím, že bude potřeba prostudovat metodiky vzniklé z předešlého projektu
FP7, na který bude tento projekt volně navazovat. Pro případný další postup bude
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třeba provázat s pracovní skupinou Hodnocení.
12. Jednotná
agenda k informačním
seminářům
k realizovaným
projektům
v programech TA ČR
Předsednictvo souhlasí s připravenou agendou k informačním seminářům
k realizovaným projektům k programu ALFA.
Připravená prezentace bude ještě dále konzultována s přTA a MJ zašle krátký text
k prezentaci z jednání.
Jednotná agenda bude zveřejněna na webových stránkách TA ČR, a tím
zpřístupněna účastníkům seminářů dne 17. 3. 2014.
13. Výběrové řízení OP LZZ Rozvoj TA ČR – Personalistika lidské zdroje
J. Klubal předložil přTA ke schválení návrh zadávací dokumentace k veřejné
zakázce malého rozsahu s názvem „Personalistika a lidské zdroje“, která je
zadávána v rámci projektu Rozvoj TA ČR. Předpokládaná cena zakázky je 940 000
bez DPH. Předmětem této zakázky je výběr dodavatele, který zajistí podklady pro
přípravu koncepce rozvoje lidských zdrojů a pro další nastavení personalistiky.
TA ČR nedisponuje v rámci interních zdrojů odbornými kompetencemi k nastavení
personálního řízení, proto se navrhuje realizace formou veřejné zakázky.
Předsednictvo schválilo návrh režimu postupu ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Personalistika a lidské zdroje“ zadávané v rámci projektu Rozvoj
TA ČR.
14. Použití státních symbolů na budově sídla TA ČR a při ostatních příležitostech
– hlavičkový papír apod.
KaTA předložila přTA návrh na užití státních symbolů ČR pro potřeby TA ČR.
Předsednictvo souhlasí s využitím státních
návrhu a ukládá KaTA zajištění těchto úprav
O: KaTA

symbolů

dle

předloženého

KT: 30. 4. 2014

15. Další postup v CK2 na základě doporučení KR
Předsednictvo na základě předložených dokumentů konstatuje, že objem
prostředků na první rok řešení projektů z 2. veřejné soutěže programu Centra
kompetence (CK2) nedosáhl veřejně vyhlášenou hranici 260 mil. Kč. Z tohoto
důvodu je možné podpořit další projekt. Vzhledem k tomu, že na 12. místě se
umístil projekt, který je podle doporučení KR na podobné téma a zejména je jeho
účel shodný s projektem na 3. místě (povrchové úpravy), navrhuje KR, aby
v případě dostatečných prostředků byl podpořen projekt na 13. místě.
Předsednictvo ukládá KaTA připravit dopis předsedkyně na rektora VUT Brno, který
je žadatelem v obou projektech (č. 12 i 13) o sdělení zda souhlasí s tím, aby byl
podpořen projekt č. 13 podle návrhu KR – citace doporučení KR:
„Autorům projektu TE020000011 bude doporučeno propojení aktivit s autory
projektu TE02000086, který se umístil na 12. místě, vzhledem k tomu, že projekty
jsou si tematicky podobné. Je výsostným právem a povinností PřTA efektivní využití
finančních prostředků na VaVaI a podpořit pouze jediné silné CK výzkumu
povrchových ochran a to při splnění zákonných podmínek a s ohledem na velikost
ČR.
Projekt, který je v celkovém pořadí na 13. místě, má pro ekonomiku ČR obdobný
význam jako projekt, který je na 11. místě a členové kontrolní rady s ohledem na
své expertní zázemí doporučují, aby v případě, že budou ušetřeny prostředky
v rámci celého programu CK, byla uzavřena smlouva o podpoře s žadatelemautorem projektu TE02000032.“
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O: KaTA

T: 21. 3. 2014

16. Iniciace projektu: Pilotní projekt PCP 2014
Předsednictvo schvaluje iniciaci pilotního ověření projektu PCP/SBIR s tím, že tento
bude upraven tak, aby bylo možné metodiku tvorby takového projektu jej rozšířit
a pokračovat dalšími projekty.
17. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
18. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
Předsedkyně informovala o schůzkách proběhlých v minulém týdnu, a to se
zástupci MPO, CzechInvestu, AVO a AK ČR.
19. Závěry z 36. zasedání výzkumné rady TA ČR
Předsednictvo se seznámilo se závěry z 36. zasedání VR.
Úkoly z jednání VR budou jako obvykle uvedeny do celkového přehledu úkolů
a předány k řešení.
O: KaTA
T: 18. 3. 2014
20. Informace z „IDC Predictions 2014“ pořádanou velvyslanectvím USA
PK podal krátkou informaci z akce „IDC Predictions 2014“, kterou pořádalo
velvyslanectví USA dne 5. 3. 2014.
PK uvedl, že se zástupci společnosti Cisco naplánuje schůzku v průběhu června.
O: přTA
KT: 5. 5. 2014
21. Závěry z 31. zasedání KR
Závěry z 31. zasedání KR projedná přTA na svém dalším zasedání.
22. GBER – souhrnný podklad a otázky k jednání s EK 27. 3. 2014
Jednání s Evropskou komisí dne 27. 3. 2014 se zúčastní MB (v dopoledních
hodinách) a LK byl pověřen, aby určil zástupce z řad KaTA.
O: KaTA
T: 21. 3. 2014
23. Různé
Předsednictvo se dohodlo, že 199. zasedání se nakonec uskuteční dne 25. 3. 2014
v rámci návštěvy Ústavu přístrojové techniky v Brně, a to po skončení diskuze
s firmami v prostorách Jihomoravského inovačního centra.
T. Perglová a LK informovali, že na základě setkání se zástupcem Světové banky
v rámci zasedání TAFTIE, bylo TA ČR nabídnuto třístranné jednání mezi NCBiR,
Světovou bankou a TA ČR ohledně nastavování indikátorů, programů a strategie
chytré specializace. Vzhledem k faktu, že TA ČR kontaktovala NCBiR před 2 týdny
ohledně daných témat, byla tato nabídka kvitována. Termín zajistí Světová banka ve
spolupráci s NCBiR a předběžně jsme byli informováni, že by se schůzka měla
uskutečnit v polovině dubna.
Předsednictvo bere informaci na vědomí a pověřuje KaTA, aby dále pokračovala
v přípravě tohoto jednání.
Za přTA vyjádřili zájem na účasti MB a MJ. VK a PK se zúčastní dle svých časových
možností podle stanovení termínu jednání. Za KaTA se zúčastní T. Perglová
a P. Slavíková.
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Dne 27. 3. 2014 se PK zúčastní jednání výběrové komise pilotní výzvy sociálních
inovací MPSV.
PK informoval o jednání se zástupci Komerční banky.
MB informoval, že od února 2014 již není v žádném pracovním poměru k Univerzitě
Pardubice.

VK podal informace z pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci:
• v termínu 7.–30. 4. se uskuteční Technologická mise do Izraele – v případě,
že by si TA ČR zajistila schůzku se zástupci organizace MATIMOP, bylo by
dobré se z účastnit;
• MŠMT připravuje výzvy pro program KONTAKT II a další výzvu v rámci
programu GESHER/MOST
• v letošním roce se uskuteční mise australských zástupců do ČR – dne 3. 4.
se uskuteční jednání s australskou agenturou, jehož se zúčastní VK
a P. Matolín;
• připravuje se zahraniční služební cesta do USA ve spolupráci s MZV, jíž by
se zúčastnila RB a prof. Mařík.
TA ČR byla oslovena Sekretariátem RVVI s žádostí o nominaci jednoho zástupce
do pracovní skupiny pro tvorbu metodického postupu přípravy a hodnocení
programu účelové podpory VaVaI.
Předsednictvo se dohodlo, že nominuje MJ jako zástupce TA ČR. S ohledem na
termín první schůzky pracovní skupiny dne 25. 3. 2014 se MJ nezúčastní
výjezdního zasedání přTA v Brně.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 20. 3. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 197. zasedání předsednictva TA ČR
Program 197. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 197. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bunček
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