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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 200

Datum: 4. 4. 2014

Od–do: 9:00–13:15 h

Místo: Hotel Vivaldi, Rančířov 1, Jihlava, 586 01
Přítomni: 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: Ing. Rut Bízková (RB)
Jednání řídil: Martin Bunček, Ph. D. (MB)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 199. zasedání přTA
Zápis ze 199. zasedání přTA z 25. 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
Předsednictvo projednalo zpracovaný podklad MB.
MB celý koncept uvedl popisem stávajícího stavu, kdy má TA ČR systém podle
kterého jsou určeny a vybrány projekty k veřejnosprávní kontrole tj. plán kontrol
předkládaný pro informaci pravidelně předsednictvu. Dále se provádí oponentní
řízení, které je více zaměřeno na odbornou stránku řešení.
Pro TA ČR je zásadní, aby měla informaci o tom, jak projekt příjemci řídí.
V rámci diskuze bylo uvedeno, že bude třeba nastavit závazný postup oponentních
řízení, respektive jejich povinnou strukturu.
Další otázkou je, jak vybírat projekty pro oponentní řízení. Nejlepším řešením
by bylo dle indikace, zda jsou v projektu nějaké problémy – indikátory interní
a externí.
Bude nutné navrhnout povinnou strukturu oponentních řízení včetně návodných
otázek a systém indikátorů.
Předsednictvo se dohodlo, že tento bod bude ještě dále diskutován a uložilo KaTA,
aby dopracovala strukturu prezentace oponentních řízení dle výsledků diskuze (1).
Dále KaTA dopracuje materiál o připomínky Ing. Smolíka, které vzešly z předešlého
jednání s ním (2).
O1: KaTA
T: 25. 4. 2014
O2: KaTA
T: 25. 4. 2014
3. Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2013
Předsednictvo schvaluje předložené znění Zprávy o činnosti TA ČR za rok 2013.
4. Dohoda o spolupráci s resorty a informace k 4. výzvě v programu BETA a podněty
na úpravu programu
Předsednictvo schvaluje znění Dohody o spolupráci s resorty a ukládá její zaslání
všem resortům (1).
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O1: KaTA

T: 15. 4. 2014

V souvislosti s lhůtami pro administraci obdržených nabídek ukládá:
• výrazně zjednodušit formality u zakázek malého rozsahu, sledovat zejména
účel projektu a věcnost návrhu řešení spolu s odbornými předpoklady
dosáhnout optimálního cíle projektu, držet se § 6 zákona č. 137/2006 Sb.
a snižovat transakční náklady;
• hledat účelné mechanismy jak zajistit, aby nedocházelo k „přeprodeji“ služeb
VaVaI mezi zprostředkovatelem a odbornou institucí v zakázkách malého
rozsahu;
• u podlimitních a nadlimitních zadávacích řízení volit také další vhodné typy
(např. soutěžní dialog).
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prověřila, jaké riziko hrozí, když se ve 4 výzvě
nestihnou ukončit projekty do ukončení celého programu (2).
O2: KaTA
T: 21. 4. 2014
5. Změna logotypu TA ČR
Projednání tohoto bodu bylo odloženo na další zasedání.
6. Návrh na rozložení finančních prostředků v jednotlivých letech řešení pro EPSILON
1, GAMA PP1 a DELTA 1
Předsednictvo schvaluje navržené rozložení finančních prostředků v jednotlivých
letech řešení pro program EPSILON 1. veřejnou soutěž, GAMA podprogram
1 a DELTA 1. veřejnou soutěž (viz podklad 3.4.1. – návrh finance DELTA
a EPSILON a 3.4.2. – návrh rozpočtu GAMA).
U programu DELTA přTA schvaluje navrženou variantu č. 2 čerpání podpory.
U programu EPSILON byla schválena maximální míra podpory na celý program,
a to ve výši 60 % s výjimkou 4 cílů v podprogramu 3 (uvedeny v Zadávací
dokumentaci 1. VS programu EPSILON), kde je možné využít až 80 % míru
podpory.
7. Zamezení možného střetu zájmů členů předsednictva, výzkumné a kontrolní rady
Předsednictvo se zabývalo podkladem k zamezení možného střetu zájmů členů
přTA, VR a KR.
Vzhledem k tomu, že tento bod nebyl z časových důvodů projednán na společném
zasedání, připraví KaTA pro zasedání VR a KR podklad. V tomto podkladu budou
stejné materiály, které byly předkládány na společné zasedání s tím,
že v předkládací informaci bude uvedeno, co vše je třeba v protikorupčním CV
uvádět. Smyslem navrhované úpravy CV je a priori minimalizovat potenciální
podezření z možné podjatosti členů orgánů TA ČR.
O: KaTA
T: 23. 4. 2014
8. Schválení nového člena Rady programu GAMA
Dle doporučení VR je přTA předkládána k projednání nominace Ing. Josefa
Dvornáka jako člena Rady programu GAMA.
Předsednictvo schvaluje nového člena RP GAMA.
9. Rozhodnutí o stížnosti k návrhu projektu TA04010192
Předsednictvo na základě stanoviska KR ke stížnosti projektu TA04010192,
projednané na 32. zasedání KR rozhodlo, že této stížnosti bude vyhověno a projekt
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bude zařazen zpět do veřejné soutěže programu ALFA.
10. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA02010099
Příjemce žádá o prodloužení doby řešení projektu o 6 měsíců. Tedy z původního
termínu ukončení projektu 6/2014 na 12/2014. Zároveň žádá o prodloužení termínu
dosažení výsledku z 6/2014 na 12/2014. Příjemce nepožaduje navýšení celkových
uznaných nákladů.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučují žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny. Příjemce uspokojivě
vysvětlil doplňující dotazy týkající se důvodnosti změny.
Předsednictvo schvaluje prodloužení doby řešení projektu TA02010099 bez
navýšení celkových uznaných nákladů.
TA03010189
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku projektu z 08/2013 na 04/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje doplněnou žádost o změnu termínu dosažení výsledku
projektu TA03010189.
TA02010711
Příjemce žádá o změnu výsledků projektu. Dále příjemce žádá o přidání výsledku
– termín dosažení 12/2014. Dále žádá o vypuštění dalšího výsledku – termín
dosažení měl být ve 12/2016. V roce 2012 ani v roce 2013 nebyly čerpány náklady
na ochranu duševního vlastnictví, ačkoliv v návrhu projektu byly plánovány.
Příjemce uvádí, že by celkový počet výsledků, po schválení žádosti, zůstal
zachován.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo
TA02010711.

odložilo

rozhodnutí

o

požadovaných

změnách

u

projektu

TA02010760
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení dvou výsledku.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení dvou výsledků projektu
TA02010760. Dodatkem budou rovněž upraveny všeobecné podmínky Smlouvy
týkající se sankcí dle všeobecných podmínek programu ALFA4.
TA01010153
V lednu 2014 mělo být dosaženo dvou užitných vzorů, příjemce na upozornění ze
strany TA ČR reagoval v termínu podáním žádosti o změnu výsledků. Poté odeslal
průběžnou zprávu projektu, ze které vyplynulo, že nedosáhl výsledků. Příjemce byl
proto vyzván k podání uceleného přehledu o stavu výsledků. Z přehledu vyplývá
nutnost změnit termíny dosažení téměř u všech výsledků. Předsednictvo odložilo
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projednání žádosti o změnu projektu ze 198. zasedání na 200. zasedání, neboť
pověřilo KaTA zapracováním problematiky ukládání sankcí do Směrnice pro
změnová řízení a do všeobecných podmínek. KaTA připravila 4 varianty řešení
dané problematiky.
Předsednictvo rozhodlo o využití varianty č. 1:
Schválit žádost o změnu projektu, tak jak ji příjemce podal a zároveň upravit
výsledky, kterých mělo být dosaženo v roce 2013 s tím, že Dodatkem se rovněž
upraví všeobecné podmínky se začleněním bodů týkajících se sankcí. Rovněž bude
příjemci uložena povinnost doložit před podpisem Dodatku implementační plán
využití výsledků (způsob využití výsledků, očekávané přínosy, způsob
implementace apod.), případně další požadavky zpravodaje projektu.
TA01010860
Příjemce žádá o nahrazení části výsledku.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje žádost u projektu TA01010860.
11. Závěry z 32. zasedání výzkumné rady
Tajemnice přTA vyžádá od tajemnice VR závěry z 32. zasedání a ty budou
předloženy na další zasedání přTA.
O: KaTA
T: 8. 4. 2014
12. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
13. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
Tento bod nebyl projednán vzhledem k neúčasti RB na jednání.
14. Registrace oponentů – stav úpravy počtu hlavních a vedlejších oborů, ke kterým se
hlásí oponenti TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o zpoždění úpravy formuláře u počtu
hlavních a vedlejších oborů, ke kterým se hlásí oponenti TA ČR.
KaTA byla pověřena přípravou seznamu s údaji o úspěšných a neúspěšných
oponentech v rámci e-learningového školení s cílem získat zpět kvalitní oponenty,
kteří dosud e-learning neabsolvovali (1). KaTA byla požádána, aby v rámci
registračního formuláře zvážila, zda položku „mobilní telefon“ dávat jako nepovinnou
(2).
O1: KaTA
T: 23. 4. 2014
O2: KaTA
T: 18. 4. 2014
15. BETA – změny v Radě programu
Předsednictvo bere na vědomí nastalé změny v Radě programu BETA a ukládá
KaTA, aby nominovaného kandidáta do RP BETA za MZV předala VR TA ČR
k projednání (1).
O1: KaTA
T: 23. 4. 2014
Předsednictvo po krátké diskuzi rozhodlo, že KaTA dopracuje návrh řešení ohledně
nominace a jmenování členů RP v programu BETA, který bude předán VR k diskuzi
(2).
O2: KaTA
T: 23. 4. 2014
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16. BETA – informace o zrušení výzkumných potřeb TB0200MD056 aTB03MPSV012
Předsednictvo bere na vědomí zrušení výzkumných potřeb MD a MPSV
– TB0200MD056 a TB03MPSV012.
Další zasedání:

datum: 10. 4. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 200. zasedání předsednictva TA ČR
Program 200. zasedání přTA
Přehled úkolů z 200. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová, Slavíková

Kontroloval:

Bunček
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