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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 202

Datum: 17. 4. 2014

Od–do: 9:50–17:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr. Ing.
Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR),
Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisů a úkolů z 200. a 201. zasedání přTA
Předsednictvo po zapracování připomínek schvaluje zápisy z 200. a 201. zasedání
ze 4. a 10. 4. 2014. Úkoly vyplývající z těchto zápisů jsou splněny nebo jejich plnění
probíhá.
2. Upřesnění parametrů 1. VS programu DELTA
KaTA předložila veškeré požadované podklady se zapracovanými změnami, které
vznikly na základě předešlých diskuzí na zasedáních přTA.
Předsednictvo rozhodlo, že uchazečům o podporu budou poskytnuta hodnotící
stanoviska všech stupňů hodnocení stejně jako u programu EPSILON.
Předsednictvo diskutovalo o zapojení dalších zemí, například Kazachstánu, do
1. VS programu DELTA a pověřilo KaTA, aby kontaktovala českou ambasádu
v Kazachstánu (Ing. Trojáček) s žádostí o poskytnutí kontaktu na místní agenturu
pro podporu aplikovaného výzkumu, za účelem uzavření Memoranda o spolupráci
s tím, zda by tamní agentura byla ochotna schválit partnery pro potřeby 1. VS (1).
O1: KaTA
KT: 6. 5. 2014
Předsednictvo pověřilo pracovní skupinu pro mezinárodní spolupráci, aby navázala
kontakt s partnerskou agenturou na Ukrajině (2).
O2: prac. skupina
KT: 15. 5. 2014
Náležitosti v rámci 1. VS programu DELTA byly ze strany přTA vypořádány a přTA
schvaluje upřesnění parametrů dle diskuze.
3. Hodnoticí kritéria 1. VS programu EPSILON
KaTA předložila dopracovaný podklad k hodnoticím kritériím v rámci 1. veřejné
soutěže programu EPSILON dle předešlých závěrů z jednání přTA.
Předsednictvo se dohodlo na zařazení nového kritéria, u nějž bude udělena
bonifikace, pokud hlavním uchazečem bude podnik.
Předsednictvo se dále zabývalo systémem hodnocení v rámci odborných panelů
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programu EPSILON. Tento byl předložen k projednání na 37. VR dle závěrů ze
společného zasedání přTA, VR a KR dne 3. 4. 2014. Vzhledem k tomu, že ze strany
VR nevzešly žádné připomínky či požadavek na úpravu systému hodnocení, přTA
má za to, že VR vzala předložený podklad na vědomí.
4. Jednání se zástupci společnosti Cisco Systems s.r.o. na téma Cyber Security
Předsednictvo na svém zasedání přivítalo zástupce společnosti Cisco
Systems s. r. o. – generálního ředitele J. Deváta a J. Lose zastupujícího obchodní
část společnosti ve vztahu ke státní správně a velkým zákazníkům v oblasti
kybernetické bezpečnosti.
Generální ředitel J. Devát krátce představil činnost společnosti Cisco Systems.
Hovořil o kybernetické bezpečnosti, jež je důležitá pro budoucí prosperitu ČR
a o kvalitní digitální bezpečné infrastruktuře.
RB stručně představila TA ČR a hovořila o změně zákona č. 130/2002 Sb.,
o významu daňových odpisů ve VaV, technologiích FET. Zmínila také další oblasti,
do kterých by se TA ČR mohla v budoucnu zapojit.
Bylo též uvedeno, že nástrojů podpory je mnohem více než se ve skutečnosti
uplatňuje a je důležité stanovit, co je potřeba podporovat v ČR.
Dále byla společnost Cisco požádána o náměty pro aplikovaný výzkum, které by
považovala na základě své zkušenosti v daném oboru za potřebné.
O: Cisco Systems
KT: 15. 5. 2014
Byla dohodnuta spolupráce při zapojení společnosti Cisco do Rad
komercializaci v programu GAMA (podprogram 1).

pro

5. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
V souvislosti s předkládanými materiály týkajícími se změn v projektech přTA
apeluje na KaTA, aby v přehledové tabulce žádostí o změnu, jasně uváděla
precedentní příklady.
TA01020326
Příjemce žádá o změnu rozpočtu dalšího účastníka, která převyšuje 20 % jeho
rozpočtu. Jedná se o přesun zejména z položky Osobní náklady do položky Další
provozní.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky ke schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu rozpočtu dalšího účastníka projektu TA01020326.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil MJ z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA01021058
Při ukončení projektu nebyly dosaženy 3 výsledky a naopak byly dosaženy některé
výsledky nad rámec projektu bez včasného informování poskytovatele.
KaTA doporučuje za nedosažený výsledek krátit podporu v odpovídajícím poměru
a uložit povinnost navrátit podporu v odpovídající bodové hodnotě nedosaženého
výsledku a v poměru k součtu bodové hodnoty všech výsledků dle schváleného
návrhu projektu
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Vzhledem k uvedeným skutečnost se přTA rozhodlo předat záležitost tohoto
projektu k prošetření finančnímu úřadu.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA01011253
Příjemce žádá o přidání nového výsledku, termín dosažení 12/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky ke schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje přidání nového výsledku projektu TA01011253.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
6. Schválení výsledků přijímání návrhů projektů do 1. veřejné soutěže GAMA
Předsednictvo revokuje své rozhodnutí z 201. zasedání, a to vzhledem
k administrativní chybě, ke které došlo ze strany KaTA.
Předsednictvo vyřazuje na základě nesplnění formálních náležitostí 3 návrhy
projektů – TG01010041, TG01010111 a TG01010115.
Předsednictvo upozornilo KaTA, aby při zveřejňování výsledků formální kontroly na
webových stránkách dodržovala stejnou strukturu dat, jako při předešlých veřejných
soutěžích.
Předsednictvo diskutovalo opětovné vyhlášení 1. podprogramu programu GAMA
a dohodlo se, že v případě, že TA ČR bude mít dostatek finančních prostředků
a personálních kapacit na jeho vyhlášení, uskutečnila by se veřejná soutěž
ve 2. polovině t. r.
7. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB020MZP042
Předsednictvo se zabývalo výběrem nejvhodnější nabídky u projektu
TB020MZP042, u níž bylo dle závěrů ze 198. zasedání vyžádáno zhodnocení
interních expertů.
8. Udělení záštity dlouhodobé akci – Informační program SMART CITY
Předsednictvo dle předložených podkladů bere na vědomí udělení dlouhodobé
záštity bloku konferencí a seminářů týkající se problematiky SMART CITY, a to
společnosti TOP EXPO CZ s. r. o.
9. Harmonogram PR aktivit
Předsednictvo projednalo přehled akcí v měsíci dubnu a květnu 2014.
Semináře Nové předpisy EU (GBER/bloková výjimka a Rámec) a jejich dopady na
VaV dne 14. 5. 2014 se zúčastní K. Veselíková.
Pracovní setkání se zástupci Ústavu chemických procesů AV ČR bude možné
vzhledem k zaneprázdněnosti členů přTA uskutečnit na podzim t. r. – KaTA zajistí
organizaci akce.
O: KaTA
KT: 10. 9. 2014
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RB by se měla zúčastnit konference Strojírenského fóra 2014, kde by 11. 6. byla
prezentována TA ČR.
Panelové diskuze 10 let členství ČR v EU pořádané Univerzitou Karlovou v Praze
se dne 5. 5. 2014 zúčastní PK.
PK uvedl, že dne 23. 4. se zúčastní konference Eurofondy pro podniky 2014+, na
níž bude přednášet o programech TA ČR.
Dále dne 15. 5. bude PK přednášet na akci Inovační infrastruktura v ČR.
MJ uvedl, že dne 22. 4. se setká se zástupci VZP k problematice možného využití
výsledků VaV ve zdravotnictví.
10. INKA – krok 1A – Akceptace výstupů objednatelem
Předsednictvo bere na vědomí předložený výstup kroku 1A projektu INKA
a konstatuje, že Objednatel plnění zkontroloval, veškeré jím uplatněné vady, které
shledal před okamžikem převzetí, byly Dodavatelem odstraněny. Objednatel
důrazně konstatuje, že je třeba dbát na formální správnost vykazování činnosti
Dodavatele a předkládaných výstupů. Zároveň požaduje doplnění předložených
výkazů práce o uvedení vztahu činnosti konzultanta ke konkrétnímu datovému
zdroji.
11. Postup pilotního projektu PCP: Výsledek zadávacího řízení k 16. 4. 2014
KaTA předložila aktuální informace o pilotním projektu PCP poté, co byly otevřeny
obálky s nabídkami) – návrhy na uzavření rámcové smlouvy. Předsednictvo bylo
informováno, že dle výsledků zadávacího řízení bylo zjištěno, že je o tento typ
zadávacího řízení nebývalý zájem.
V rámci KaTA bylo rozhodnuto, že pro zajištění revize navrženého právního rámce
řešení nebude vypisována zakázka malého rozsahu, ale bude využito stávající
smlouvy o právní podpoře s advokátní kanceláří Holec, Zuska & partneři.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila dopis předsedkyně směřovaný na
ředitele odboru odpovědného za VaV na MV jako odpověď na dopis/dotaz
předchozí ředitelky tohoto odboru ke způsobu zadání zakázky k naplnění výzkumné
potřeby MV (1).
O1: KaTA
T: 30. 4. 2014
12. Stanoviska kontrolní rady TA ČR ke stížnostem návrhů projektů zaslané na formální
kontrolu 4. veřejné soutěže programu ALFA
Předsednictvo se zabývalo stížnostmi k projektům v rámci 4. VS programu ALFA
zaslané na formální kontrolu prováděnou TA ČR.
Předsednictvo rozhodlo u jednotlivých stížností následovně:
TA04021787 – stížnosti se vyhovuje;
TA04010883 – stížnosti se zamítá;
TA04021036 – stížnosti se zamítá;
TA04011803 – stížnost se zamítá;
TA04011808 – stížnost se zamítá;
TA04010361 – stížnost se odmítá;
TA04021737 – stížnost se odmítá.
13. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
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14. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
RB informovala o účasti na Semináři Quo Vadis, Scientia? Udržitelnost výzkumných
center, který se uskutečnil dne 15. 4. 2014 v Senátu PČR.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
15. Usneseni 125. zasedání Pléna České konference rektorů
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 125. zasedání Pléna ČKR.
16. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí předložené informace o programech TA ČR.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby s uchazeči v rámci CK2, u kterých jsou již
všechny záležitosti vypořádány, uzavřela smlouvy.
O: KaTA
KT: 30. 4. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že zasedání přTA k projednání výsledků 4. VS programu
ALFA se uskuteční již 10. 6. 2014 a výsledky budou vyhlášeny 13. 6. 2014.
Dále bylo dohodnuto, že 1. VS programu EPSILON bude vyhlášena 5. 5. 2014
a lhůta pro přijímání návrhů projektů bude stanovena na polovinu července.
V případě potřeby lze lhůtu prodloužit.
17. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol a žádá KaTA
o schůzku s novou vedoucí Oddělení kontroly v polovině května t. r.
O: KaTA
T: 22. 4. 2014
18. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu.
19. Průběžná informace o IS TA ČR
Předsednictvo bere informace o IS TA ČR na vědomí.
20. Zápis z jednání ČR se zástupcem generálního ředitele pro hospodářskou soutěž
Evropské komise k modernizaci státní podpory
Předsednictvo se seznámilo se zápisem z jednání zástupců ČR se zástupcem
generálního ředitele pro hospodářskou soutěž Evropské komise k modernizaci
státní podpory.
21. Poznámky z jednání u náměstka 1. místopředsedy vlády
LK informoval přTA o uskutečněných jednáních s náměstkem 1. místopředsedy
vlády ČR A. Marksem, kdy 14. 4. se jej zúčastnil společně s MB a dalšími zástupci
poskytovatelů v ČR – na úrovni náměstků. Zde byly diskutovány problematické body
přípravy a realizace programů účelové podpory. Tato jednání budou pokračovat na
základě výzvy náměstka Markse.
V průběhu měsíce května by měla být připravena agenda pro 1. společné jednání
všech poskytovatelů.
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání s náměstkem 1. místopředsedy
vlády A. Marksem uskutečněných ve dnech 14. a 15. 4. 2014.
22. Různé
RB upozornila členy přTA a KaTA, aby při předkládání podkladů na jednání přTA,
vždy předkládali podklady i s tzv. košilkou (předkládací formulář), ve kterém bude
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stručně uvedena problematika a požadavky na přTA a případně vyplývající úkoly.
VK vznesl požadavek na účast P. Matolína na podnikatelské misi pořádaném MPO
ve Vietnamu, která se koná ve dnech 10–15. 5. 2014.
Předsednictvo souhlasí s účastí P. Matolína na tomto semináři ve Vietnamu.
RB informovala přTA o schváleném usnesení představenstva Hospodářské komory,
v němž HK vyjádřila podporu TA ČR při zapojení TA ČR do OP PIK a OP VVV jako
implementační agentury.
MJ informoval o účasti na schůzce dne 15. 4. pořádané Technologickou platformou
pro energetiku, na které se účastnili zástupce Center kompetence a MJ zde
informoval o zavedení nového statutu tutorů.
MJ dále informoval, že se zúčastnil úvodní schůzky projektu Select zaměřeného na
optimalizaci hodnocení projektových přihlášek a výběru nejlepších projektů v rámci
TAFTIE. Akce se konala dne 10. 4. ve Vídni. MJ předloží písemnou informaci na
nejbližší zasedání přTA.
O: přTA
T: 30. 4. 2014
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 24. 4. 2014 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 202. zasedání předsednictva TA ČR
Program 202. zasedání přTA
Přehled úkolů z 202. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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