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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 198

Datum: 20. 3. 2014

Od–do: 9:45–19:00 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 197. zasedání přTA
Schválení zápisu ze 197. zasedání ze dne 13. 3. 2014 bylo přesunuto na
198. zasedání.
Předsednictvo se za účasti sekčních ředitelů zabývalo vypořádáním některých úkolů
a přTA důrazně žádá sekční ředitele, aby dohlíželi na jejich plnění a předávání
informací o tom tajemnici přTA.
Předsednictvo rozhodlo, že všechna dotazníková šetření se budou provádět
v sekci I. – odpovědná P. Slavíková.
V návaznosti na úkol ze 195. zasedání týkajícího se materiálu s názvem „Návrh
směrnice pro expertní jednání o návrhu Dohody mezi vládou ČR a vládou
Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové republiky“, byla KaTA pověřena,
aby připravila dopis na MPO a MŠMT. Obsahem dopisu bude, že TA ČR žádá
o zohlednění aplikovaného výzkumu při uzavírání mezivládních dohod a že TA ČR
je k dispozici pro realizaci.
O: KaTA
T: 1. 4. 2014
2. Koncept provázání „oponentních řízení“ a kontrol v rámci realizace projektů TA ČR
a problematika úprav nakládání s projekty v programu ALFA
Projednávání předkládaného materiálu bylo z časových důvodů přesunuto na další
zasedání.
3. Upřesnění parametrů v 1. veřejné soutěži programu DELTA a informace o stavu
přípravy 1. veřejné soutěže
Předsednictvo navázalo na diskuzi a závěry ze 197. přTA a opětovně se zabývalo
náležitostmi, které se týkají zadávací dokumentace, hodnoticího procesu, přihlášky
(návrhu projektu) a oponentského posudku v rámci 1. veřejné soutěže (VS)
programu DELTA.
Hodnoticí kritéria a struktura návrhu projektu (přihláška) bude přTA projednána na
zasedání 10. 4. 2014.
Předsednictvo bere na vědomí předložený materiál o implementaci programů
GESHER/MOST, KONTAKT II, Lead Agency (GA ČR) a mezinárodní technologické
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spolupráce (CzechInvest). Pověřuje však KaTA, aby jej ještě dopracovala o způsob
provádění výběru projektů.
O: KaTA
T: 30. 3. 2014
4. Upřesnění parametrů v 1. veřejné soutěži programu EPSILON
Předsednictvo navázalo na diskuzi a závěry ze 198. přTA a opětovně se zabývalo
náležitostmi souvisejícími se Zadávací dokumentací, hodnoticím procesem,
přihláškou (návrhu projektu) a posudkem v 1. veřejné soutěži (VS) programu
EPSILON.
Předsednictvo se dohodlo na termínu vyhlášení 1. VS, a to dne 5. 5. 2014 s tím, že
soutěžní lhůta bude ukončena ke dni 26. 6. 2014.
KaTA byla pověřena, aby na základě výše uvedeného upravila harmonogram
k 1. VS a předložila jej na 200. zasedání přTA (1).
O1: KaTA
T: 1. 4. 2014
Předsednictvo se dohodlo na tom, že uchazeči se v 1. VS budou moci hlásit
k celkem 38 cílům v rámci podprogramů 1-3. Struktura návrhu projektu je převzata
z programu ALFA a přizpůsobena potřebám programu EPSILON.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby na webových stránkách zveřejnila informace
o struktuře návrhu projektu (dle programu ALFA), o termínech vyhlášení a ukončení
soutěžní lhůty a dále o tom, že budou vyhlášeny jen některé cíle z NPOV.
V informaci bude uvedeno, že těmito kroky se zjednodušuje administrativní zátěž
uchazečů (2). Nejprve však o tomto bude informována KR a VR (3).
O2: KaTA
T: 7. 4. 2014
O3: přTA
T: 3. 4. 2014
Obdobně jako u programu DELTA bude přTA projednávat hodnoticí kritéria a na
zasedání 10. 4. 2014.
Předsednictvo se dále dohodlo, že žadatelům o podporu v 1. VS budou poskytnuta
hodnoticí stanoviska všech stupňů hodnocení.
KaTA byla pověřena, aby na webové stránky zveřejnila apel/upozornění pro
všechny žadatele o veřejnou podporu v TA ČR, že pokud budou kontaktování ze
strany hodnotitele TA ČR, který se podílí na hodnocení jejich projektu, mají TA ČR
toto nahlásit (adresa: protikorupci@tacr.cz). Tato informace bude TA ČR využita
tak, aby nepůsobili v TA ČR lidé s nečistými úmysly (4).
O4: KaTA
T: 28. 3. 2014
KaTA dále zajistí, že v tiskové zprávě při vyhlášení veřejné soutěže bude uvedeno,
že 3 dny před skončením soutěžní lhůty není jisté, zda budou dotazy uchazečů
podávané prostřednictvím aplikace Helpdesk zodpovězeny, a to s ohledem na
zaneprázdnění zaměstnanců TA ČR (5).
O5: KaTA
T: 5. 5. 2014
5. Projekty ALFA3 a jejich financování jako podklad pro přípravu oborových panelů
v programu EPSILON
Předsednictvo se dohodlo, že pro společné zasedání přTA, VR a KR bude
předložená tabulka doplněna o přepočet úspěšnosti podpořených projektů
(počet podpořených projektů/celkový počet projektů), které by byly hodnoceny
v rámci daného panelu a objem zazávazkované dotace u podpořených
projektů/celková požadovaná dotace ve všech hodnocených projektech, které by
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byly hodnoceny v rámci panelu.
Tato tabulka bude součástí podkladu k hodnocení v rámci 1. VS programu
EPSILON.
O: KaTA
T: 27. 3. 2014
6. Vyhlášení 2. podprogramu programu GAMA
Předsednictvo se dohodlo, že vyhlášení 2. podprogramu programu GAMA bude
odloženo. Termín vyhlášení nebyl stanoven s ohledem na platnost nového
evropského nařízení k pravidlům veřejné podpory (GBER).
KaTA připraví na webové stránky tiskovou zprávu o tomto rozhodnutí (1).
O1: KaTA
T: 1. 4. 2014
Právníci KaTA byli pověřeni, aby zpracovali stanovisko/informaci o tom, co pro
TA ČR bude znamenat přechodné období mezi platností starého a nového nařízení
EK (2).
O2: KaTA
T: 15. 4. 2014
7. Jednání s předsedou VVVKMT prof. Zlatuškou
Předsednictvo přivítalo na zasedání předsedu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu prof. Zlatušku. Jednání s předsedou Výboru se zúčastnili
i ředitelé jednotlivých sekcí KaTA a zástupce VR prof. Hajič.
RB prezentovala informace o TA ČR a jejích programech. Zároveň byla
prezentována i problematika financování VaV v ČR. Diskutováno bylo převážně
o financování aplikovaného výzkumu s ohledem na budoucí léta.
Prof. Zlatuška byl jménem TA ČR pozván s celým Výborem na návštěvu TA ČR.
Organizačně toto zajistí KaTA (1).
O1: KaTA
KT: 15. 4. 2014
8. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TA01011512
Příjemce žádá o změnu termínů dosažení a realizace výsledků z 1/2014 do 9/2014.
Zpravodaj projektu doporučuje žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti a navrhuje, aby byl
v případě schválení žádosti uzavřen s příjemcem Dodatek, kterým by se vzhledem
k tomu, že projekt končí 3/2014, prodloužila platnost Smlouvy. KaTA doporučuje
uložit příjemci, aby podal v 6/2014 průběžný report o stavu dosažení předmětných
výsledků.
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA a schvaluje změnu termínů dosažení
a realizace výsledků projektu TA01011512.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA01020282
Dne 20. 12. 2013 zaslal příjemce poskytovateli Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí
účelové podpory, který prodlužuje platnost Smlouvy a termín dosažení výsledku.
Tento Dodatek byl vyhodnocen jako žádost o prodloužení platnosti Smlouvy
a termínu dosažení výsledku.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.
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KaTA nenalezla administrativní překážky ke schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu ukončení platnosti Smlouvy a termínu
dosažení výsledku projektu TA01020282.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TD020134, TD020170, TD020046
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. jako příjemce u dvou a další účastník u jednoho
projektu požádal o schválení změny zdrojů povinného financování ze strany
příjemce z neveřejných zdrojů na ostatní veřejné – institucionální podporu.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti. V případě schválení
bude podepsán Dodatek Smlouvy.
Předsednictvo schvaluje změnu zdrojů povinného financování ze strany příjemce
z neveřejných zdrojů na ostatní veřejné zdroje u projektů TD020134, TD020170
a TD020046.

TD020211
Příjemce žádá o schválení změny zdrojů povinného financování ze strany příjemce
z neveřejných zdrojů na ostatní veřejné – institucionální podporu.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti. V případě schválení
bude podepsán Dodatek Smlouvy.
Předsednictvo schvaluje změnu zdrojů povinného financování ze strany příjemce
z neveřejných zdrojů na ostatní veřejné zdroje projektu TD020211.
TA01010153
Předsednictvo odložilo projednání této žádosti o změnu na 200. zasedání.
Předsednictvo požaduje, aby KaTA zapracovala problematiku ukládání sankcí do
Směrnice o změnových řízeních a předložila, jakým způsobem toto včlenit i do
Všeobecných podmínek.
O: KaTA
T: 8. 4. 2014
TA02010148
Předsednictvo rozhodlo o pozastavení řešení projektu v letošním roce a na základě
doložení plánu činností k projektu TA02010148, ve kterém bude uvedeno, co bude
příjemce v projektu nadále řešit, informace o výsledcích projektu a jejich dosažení
a aplikace v praxi, bude dále jednáno o případném zrušení pozastavení řešení
projektu.
TA02020474
Příjemce podal žádost o změnu dvou výsledků.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
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KaTA nenalezla administrativní překážky ke schválení žádosti.
Předsednictvo se rozhodlo odmítnout žádost o změnu projektu TA0202047.
V odůvodnění Rozhodnutí bude příjemci doporučeno, že si může požádat
o prodloužení platnosti Smlouvy a případně zažádat o přidání výsledku typu F.
9. Závěry z 31. zasedání KR a stanoviska a doporučení KR z tohoto zasedání
Předsednictvo bere na vědomí závěry vyplývající z 31. zasedání KR. Doporučení
a stanoviska z 31. zasedání KR budou předána k řešení KaTA, která společně s RB
připraví odpověď, jež bude předložena ke schválení přTA na 199. zasedání.
O: KaTA
T: 24. 3. 2014
10. Schválení činnosti zpravodaje pro členy Rady programu GAMA a výše odměny
Projednávání tohoto bodu bylo přesunuto na 199. zasedání.
11. Dohoda o spolupráci s resorty a informace k 4. výzvě v programu BETA a podněty
na úpravu programu
Projednávání tohoto bodu bylo přesunuto na 199. zasedání.
12. Rozhodnutí o stížnostech na formální kontrolu ve 4. veřejné soutěži programu ALFA
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady ke stížnostem k návrhům
projektů TA04010269, TA04011287, TA04010192, TA04011122, TA04010268,
TA04030033, TA04011732, TA04010531, TA04011377, TA04021797, TA04010859
a TA04011581 a tyto stížnosti zamítá.
V případě stížností návrhů projektů TA04010636, TA04011559, TA04011054
a TA04021508 se přTA dohodlo, že je projedná na svém 199. zasedání.
13. CK2 – shrnutí negociační jednání
Předsednictvo se dohodlo, že na 199. zasedání projedná závěry z jednotlivých
negociačních jednání a poté rozhodne.
14. Akční plán spolupráce 2014 mezi TA ČR a AAAO
Předsednictvo schvaluje Akční plán spolupráce 2014 mezi TA ČR a AAAO.
Podpis tohoto Akčního plánu se uskuteční dne 24. 4. 2014 v Opavě, kde na
semináři AAAO vystoupí VK.
15. Přístup do databáze OLIS
Předsednictvo projednalo postup při vyhledávání dokumentů v databázi OLIS
a určilo odpovědnou osobou P. Matolína, který bude předávat přTA informace
prostřednictvím e-mailové komunikace.
16. Harmonogram PR aktivit
Předsednictvo projednalo harmonogram PR aktivit na následující období.
Semináře s názvem „Kam kráčí VaV v kybernetice a robotice“ pořádaného
CzechInvestem dne 8. 4. 2014 se zúčastní VK. Registraci zajistí KaTA.
O: KaTA
T: 24. 3. 2014
17. BETA – Rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB020MZP042,
TB02MPSV014, TB02MPSV015 a TB0200MD055
Předsednictvo rozhoduje o výběru nabídky uchazeče Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice,
IČ: 600 76 658, v poptávkovém řízení TB02MPSV014 s názvem „Vliv moderních
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nefarmakologických metod léčby kardiovaskulárních onemocnění na délku pracovní
neschopnosti“, jako nejvhodnější.
Předsednictvo dále rozhoduje o výběru nabídky uchazeče ACCENDO – Centrum
pro vědu a výzkum, o.p.s., Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava, IČ: 286 14 950,
v poptávkovém řízení TB02MPSV015 s názvem „Míra potřeby zdravotně sociálních
služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm
závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost“, jako
nejvhodnější.
U projektů TB020MZP042 a TB0200MD055 si přTA vyžádalo další expertní
posouzení, a to v rámci vnitřních kapacit TA ČR. Posléze přTA rozhodne o výběru
nejvhodnějších nabídek k těmto projektům.
O: KaTA
KT: 2. 4. 2014
18. Změna logotypu TA ČR
Projednávání tohoto bodu bylo přesunuto na 200. zasedání přTA.
19. Informační semináře k realizovaným projektům programu BETA
Předsednictvo schvaluje konání informačního semináře k realizovaným projektům
programu BETA v termínu 15. 4. 2014. MB se tohoto semináře zúčastní jako
zástupce přTA.
20. BETA – Rozhodnutí o námitkách TB020CBU001
KaTA předložila přTA k rozhodnutí ve věci podaných námitek stěžovatele – GET
s. r. o. proti Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení a Rozhodnutí
o zrušení zadávacího řízení u veřejné zakázky TB020CBU001.
Předsednictvo projednalo podané námitky stěžovatele GET s. r. o. proti Rozhodnutí
o vyloučení z účasti v zadávacím řízení a Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
u veřejné zakázky TB020CBU001 a rozhodlo se nevyhovět námitkám stěžovatele.
21. Jmenování členů Komise pro přijímání návrhů projektů v PP1 programu GAMA
Předsednictvo schvaluje předložený seznam členů Komise pro přijímání návrhů
projektů do 1. veřejné soutěže programu GAMA.
22. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
23. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR byly přesunuty na další
zasedání.
24. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
25. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.
26. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu.
27. Informace o vypořádání dotazů v aplikaci Helpdesk
Předsednictvo bere na vědomí informaci o vypořádání dotazů prostřednictvím
aplikace Helpdesk.
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28. Různé
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby co nejdříve svolala schůzku pracovní skupiny
RVVI a IBM k ochraně duševního vlastnictví, která by se uskutečnila v sídle TA ČR
(1).
O1: KaTA
T: 24. 3. 2014
Zároveň tajemnice pracovní skupiny k IPR připraví e-mail pro prof. Maříka
s informací o konání kulatých stolů k problematice IPR s tím, že jsou plánovány
během měsíců duben a květen (přesné termíny stanoví MB) a navrhované
účastníky ze strany TA ČR. Prof. Mařík bude požádán o zaslání návrhů účastníků
(2).
O2: prac. skupina
T: 24. 3. 2014
Další zasedání:

datum: 25. 3. 2014 v 16:30 h
místo: Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2965/2, Brno

Přílohy:

Prezenční listina ze 198. zasedání předsednictva TA ČR
Program 198. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 198. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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