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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 203

Datum: 24. 4. 2014

Od–do: 13:00–18:40 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), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR),
Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 202. zasedání přTA
Zápis z 202. zasedání přTA ze 17. 4. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. EPSILON – přepočet pořadníků po zasedání Oborových panelů a další upřesnění
parametrů
Předsednictvo se zabývalo otázkou pořadníků po zasedání Oborových panelů a
dalšími upřesněními parametrů v rámci 1. veřejné soutěže programu EPSILON.
Předsednictvo souhlasí, aby při vyhlášení výsledků veřejné soutěže byl zveřejněn
výsledný počet bodů u jednotlivých projektů, a to po zasedání přTA, na webových
stránkách TA ČR. Zároveň budou všechny informace z procesu hodnocení
zveřejněny pro autory projektů v příslušné aplikaci.
3. Projektový záměr TA ČR do připravované výzvy v rámci oblasti podpory 4.1 OP LZZ
KaTA krátce představila projektový záměr TA ČR do připravované výzvy v rámci
oblasti podpory 4.4 a 1. OP Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Zefektivnění
činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit
organizací veřejné správy v oblasti VaVaI“.
Předsednictvo schvaluje projektový záměr a další přípravu projektu, pro detailnější
připomínky přTA se uskuteční schůzka s přípravným týmem projektu 29. 4. 2014
od 13:00 h.
4. Jednání se zástupci Národního bezpečnostního úřadu
Jednání přTA se zúčastnil JUDr. Valica, který prezentoval přTA informace
související se zajištěním bezpečnosti v TA ČR dle zkušeností Národního
bezpečnostního úřadu (NBÚ). Jednání proběhlo za účasti pí Soykové, která je
poradkyní TA ČR pro záležitosti bezpečnosti. Dále se jednání zúčastnil ředitel sekce
č. III R. Klimeš.
RB poděkovala JUDr. Valicovi a V. Soykové za poskytnuté informace.
Návrh opatření na základě informací JUDr. Valici předloží KaTA na jednání
předsednictva 16. 5. 2014.
O: KaTA
T: 16. 5. 2014
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5. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA03020312
Příjemce žádá o navýšení nákladů a podpory o část podpory, která byla na výzvu
TA ČR vrácena před koncem roku 2013 jako nevyužitá. Dále žádá o přidání nového
výsledku, který bude určen k ověření poznatků získaných po prvním roce řešení
před jejich realizací na pilotním zařízení.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit. Rada programu se neusnesla.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti. Při schválení
žádosti dojde k navýšení míry podpory v roce 2014 o 0,38 %, což odpovídá částce,
kterou příjemce navrátil na výzvu TA ČR před koncem roku 2013 jako
nespotřebovanou podporu a nedochází tím ke zvýšení celkové míry podpory za
projekt.
Předsednictvo schvaluje navýšení nákladů a podpory projektu TA03020312.
TA02020474
Příjemce žádá o nerealizování části jednoho ze dvou dílčích cílů a příslušnou
úpravu činností v roce 2015.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky ke schválení žádosti. Doporučuje uložit
příjemci vrácení rozdílu mezi původní a novou výší podpory pro rok 2014 před
podpisem dodatku ke Smlouvě.
Předsednictvo rozhodlo o konání mimořádného oponentního řízení se zaměřením
na samotný cíl projektu a na dílčí cíl a na adekvátnost požadovaných prostředků (1).
O1: KaTA
KT: 15. 5. 2014
TA01020252
Příjemce žádá o přidání jednoho výsledku s termínem dosažení 12/2014. Zpravodaj
si vyžádal doplnění žádosti o výsledek probíhající finanční kontroly a o informace,
jak nový výsledek přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti. Zpravodaj doporučil
zamítnutí žádosti, respektive vyčkání do výsledku kontroly.
Příjemce doplnil žádost o zprávu o daňové kontrole.
Příjemce byl vyzván k doplnění žádosti o vliv změny na zvýšení
konkurenceschopnosti, což příjemce doplnil a žádost byla opakovaně zaslána
zpravodaji k posouzení.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje přidání výsledku u projektu TA01020252.
TE01020218
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení dvou výsledků.
Žádost byla projednávána na 194. přTA a příjemce byl vyzván k doplnění žádosti
o zdůvodnění, na základě jakých skutečností byla předmětná žádost o změnu
podána s několikaměsíčním zpožděním. Příjemce uvedl, že k pozdnímu podání
žádosti o změnu došlo na základě jeho nejasné interpretace pojmů dosažení
výsledků.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
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Předsednictvo rozhodlo o schválení žádosti s podmínkou podpisu nové verze
Smlouvy s řešitelem projektu TE01020218.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby provedla právní rozbor v programech ALFA a CK
s tím, zda je možné zcela vyměnit stávající Smlouvy u jednotlivých veřejných
soutěží za nové s novým zněním, a to s ohledem na znění zadávací dokumentace
v jednotlivých veřejných soutěžích v programech ALFA a CK a s ohledem na nová
pravidla veřejné podpory (2).
O2: KaTA
T: 30. 6. 2014
TA03010027
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledků projektu.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledků projektu TA03010027.
TA01030096
Příjemce žádá o vložení nových výsledků, které byly vytvořeny při řešení projektu
v období 2011 – 2013 nad rámec výsledků plánovaných v návrhu projektu. Projekt
byl ukončen v 12/2013.
Předsednictvo odmítá žádost u projektu TA01030096, neboť žádost o přidání
výsledků byla podána po termínu jejich dosažení.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MJ a MB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA02031411
Na 193. zasedání přTA bylo rozhodnuto o pozastavení poskytnutí podpory do doby,
než jeden z účastníků doloží dokumenty prokazující bezdlužnost vůči státu.
Toto rozhodnutí vzešlo z důvodu podezření KaTA o daňových závazcích
a závazcích vůči správě sociálního zabezpečení. Na základě tohoto rozhodnutí
příjemce zaslal dopis s vysvětlením a doložil potvrzení o bezdlužnosti od výše
zmíněných úřadů.
Předsednictvo reviduje na základě doložených dokumentů své rozhodnutí
o pozastavení poskytnutí podpory projektu TA02031411 a rozhodlo o obnovení
poskytování podpory u tohoto projektu.
TA01031581
Příjemce žádá o vložení nových výsledků, které již byly vytvořeny při řešení projektu
nad rámec výsledků plánovaných v návrhu projektu. Jedná se o mapy s odborným
obsahem a články v časopisech.
KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo rozhodlo o schválení přidání nových výsledků, které byly vytvořeny
v roce 2014 a odmítá přidání výsledků z let 2012 a 2013, neboť žádost o přidání
výsledků byla podána po termínu jejich dosažení.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MJ a MB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
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TA03030400
Příjemce žádá o přidání nového výsledku.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit.
KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo odmítá žádost u projektu TA03030400, neboť žádost byla podána
v době, kdy činnosti vedoucí ke vzniku výsledku byly ukončeny.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnila RB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA02030170
Příjemce žádá o vložení nových výsledků, které byly vytvořeny při řešení projektu
v období nad rámec výsledků plánovaných v návrhu projektu.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit.
KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení změny
Předsednictvo odmítá žádost u projektu TA02030170, neboť žádost o přidání
výsledků byla podána v době, kdy již výsledků bylo dosaženo.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MJ a MB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
6. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB0200MD055
Předsednictvu bylo dle požadavku ze 198. zasedání předloženo další expertní
posouzení k poptávkovému řízení TB0200MD055.
Předsednictvo na základě expertního posouzení potvrzuje doporučení hodnotící
komise a rozhoduje o výběru nabídky uchazeče DEKRA CZ a.s., Türkova 1001/9,
149 00 Praha 4, IČ: 492 40 188, v poptávkovém řízení TB0200MD055 s názvem
„Dopady použití automobilových benzinů s vysokým obsahem bioetanolu z hlediska
kontrol vozidel v provozu“, jako nejvhodnější.
Předsednictvo pověřilo MJ, LK a P. Slípka, aby se při plánované schůzce se
zástupci MV dotázali, jak MV posuzuje veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji.
O: KaTA+přTA
KT: 30. 5. 2014
7. Návrh Memoranda a Akčního plánu spolupráce pro rok 2014 s Českomoravskou
elektrotechnickou asociací
Předsednictvo schvaluje návrh textu obou dokumentů a ukládá KaTA zaslat návrh
Akčního plánu druhé straně a následně zajistit přípravu obou dokumentů k jejich
slavnostnímu podpisu na akci pořádané ElA v květnu 2014. Dokumenty za TA ČR
podepíše RB.
O: KaTA
T: 23. 5. 2014
8. Návrh Memoranda a Akčního plánu se Svazem chemického průmyslu ČR
Předsednictvo schvaluje finální verzi textu obou dokumentů a ukládá KaTA předložit
dokumenty k podpisu bezodkladně po jejich odsouhlasení druhou stranou.
O1: KaTA
T: 6. 5. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že bude vytvořen poradní sbor složený ze zástupců
jednotlivých organizací, se kterými má TA ČR uzavřena Memoranda. KaTA osloví
tyto organizace s žádostí o určení jednoho zástupce, který se bude schůzek
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účastnit. Tento poradní sbor by se mohl scházet 2x za rok (2).
O2: KaTA

KT: 30. 6. 2014

Předsednictvo se dále dohodlo, že bude kontaktováno ústředí odborů s žádostí
o uzavření Memoranda o spolupráci s TA ČR (3).
O3: přTA+KaTA
T: 20. 5. 2014
9. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
10. Ústní informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
RB informovala o XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR, kterého se dne
24. 4. zúčastnila.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
11. Pozvánka na 6. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Předsednictvo se dohodlo, že 6. schůze VVVKMT se dne 29. 5. 2014 zúčastní RB
(zástup PK) a LK, který si určí odpovědného pracovníka z KaTA, který se zúčastní
jednání Výboru kvůli rozpočtu TA ČR.
12. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 32. zasedání KR
Předsednictvo se seznámilo se zněním návrhu odpovědi na Doporučení
a stanoviska KR z 32. zasedání a pověřuje RB, aby odpověď upravila dle diskuze
a následně byl dopis odeslán předsedovi KR.
O: KaTA+přTA
T: 5. 5. 2014
13. Zápis z jednání se zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny
MJ informoval o jednání se zástupci VZP, které se uskutečnilo dne 22. 4. 2014.
Z tohoto jednání plynou následující úkoly pro TA ČR:
• prověřit, zda nebyla řešena otázka HTA (1);
• zvážit možnost konzultace medicínských témat ve 4. veřejné soutěži
programu ALFA (2).
O1: KaTA
T: 30. 5. 2014
O2: KaTA
T: 30. 5. 2014
14. Různé
Předsednictvo diskutovalo o provázání zákonů č. 130/2002 Sb., o výzkumu, vývoji
a inovacích a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v souvislosti
s problematikou žádostí o změny v rámci projektů.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila podklad, jak zjednodušit poskytování
podpory v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. tak, aby zároveň byla v souladu se
zákonem 218/2000 Sb. (1)
O: KaTA
KT: 30. 5. 2014
RB informovala, že přTA bylo pozváno rektorem Technické univerzity v Liberci,
prof. Kůsem k pracovnímu setkání na půdě univerzity. Předsednictvo se dohodlo, že
toto setkání se uskuteční dne 26. 6. 2014 s tím, že poté bude následovat zasedání
přTA v Liberci.
KaTA zajistí potřebné (2).
O2: KaTA
T: 30. 5. 2014
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MB informoval o pozvánce na pracovní setkání od firmy ZENTIVA.
MB dále informoval o jednání s ředitelem odboru Ministerstva zdravotnictví
p. Podhrázským. Další jednání budou následovat.
PK podal krátkou informaci ze semináře k Eurofondům, kterého se zúčastnil dne
23. 4. 2014.
Předsednictvo bere předložené informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 30. 4. 2014 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 203. zasedání předsednictva TA ČR
Program 203. zasedání přTA
Přehled úkolů z 203. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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