č.j.: TACR/4303/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 204

Datum: 30. 4. 2014

Od–do: 13:00–17:00 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), 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 203. zasedání přTA
Zápis z 203. zasedání přTA ze dne 24. 4. 2014 bude předložen ke schválení na
205. zasedání. Úkoly plynoucí z tohoto zápisu jsou splněny nebo jejich plnění
probíhá.
2. CK 2 – jednání o spolupráci mezi projekty č. TE02000011 a TE02000086
KaTA předložila přTA termín jednání u dvou projektů v rámci 2. veřejné soutěže
programu Centra kompetence – TE02000011 a TE02000086 (jedná se o projekty,
které se umístily po závěrečném hodnocení na 3. a 12. místě), s jejichž příjemci
bude TA ČR jednat o jejich vzájemné spolupráci. Tyto projekty byly v průběhu
hodnocení označeny za částečně se překrývající a TA ČR má zájem o koordinaci
mezi jejich předkladateli s výhledem na případné perspektivní zformování
komplexnějšího konsorcia pro rozvíjející se obor povrchových úprav materiálů
v leteckém inženýrství.
Jednání s příjemci obou projektů se uskuteční dne 6. 5. 2014 od 13:00 h v sídle
TA ČR, a to za účasti členů přTA – RB, MJ a MB.
3. Tutoři
Otázku tutorů projedná přTA na některém z příštích zasedání.
4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
Žádosti o změny jednotlivých příjemců a jejich projektů budou projednány na dalším
zasedání.
5. Projekt PCP – námitka, zpráva hodnoticí komise a návrh rozhodnutí o uzavření
rámcové smlouvy
Předsednictvo projednalo podané námitky proti zadávacím podmínkám stěžovatele
ICZ a.s. u veřejné zakázky TB0200MV026 a rozhodlo v této věci takto:
Zadavatel nevyhovuje námitkám stěžovatele a schvaluje předložený návrh
Rozhodnutí o námitkách.
Předsednictvo dále schvaluje Zprávu hodnoticí komise a rozhodlo o uzavření
rámcové smlouvy se všemi uchazeči, kteří podali nabídku tj. celkem 9 uchazečů.
Předsednictvo zdůrazňuje, že se jedná o první příležitost k ověření metody
PCP/SBIR v ČR.
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6. Schválení zadávací dokumentace k 1. veřejné soutěži programu EPSILON
a jmenování členů Rady programu
Předsednictvo projednalo Zadávací dokumentaci a hodnoticí kritéria 1. VS
programu EPSILON.
KaTA dle závěrů upraví návrh struktury oponentního posudku pro 1. VS programu
EPSILON a ještě před zveřejněním jej zpřístupní všem členům přTA (1).
O1: KaTA
T: 5. 5. 2014
Předsednictvo schvaluje hodnoticí kritéria dle diskuze a po zapracování
dohodnutých změn.
Pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA byla Smlouva mezi poskytovatelem
a příjemcem upřesněna v oblasti sankcí za nedosažení výsledků tak, aby došlo
k jasnému oddělení dosažení deklarovaných výsledků v rámci projektu a jejich
implementaci v praxi v průběhu následujících let po skončení poskytování podpory.
Cílem úpravy bylo zpřesnění znění Smlouvy, které je ve prospěch zvýšení jistoty
příjemce dotace v průběhu řešení projektu. Podle výkladu některých právníků
původního znění Smlouvy totiž hlavní příjemce přejímal odpovědnost za
spolupříjemce/spoluřešitele, a to včetně realizace výsledku v praxi. Výklad TA ČR je
ten, že po skončení řešení projektu je příjemce povinen poskytovat TA ČR
informace o způsobu implementace výsledku. Jelikož stále přetrvávají obavy
vyplývající z výkladu právníků na některých VŠ (tj. že příjemce stále odpovídá i za
to, že výsledek výzkumu bude realizován/aplikován v praxi – např. spolupříjemcem;
a pokud tohoto nebude dosaženo, bude třeba vrátit dotaci). KaTA byla pověřena
prověřením této možnosti výkladu. Pokud je takový výklad možný, je třeba znění
Smlouvy upřesnit, případně zveřejnit závazný výklad příslušného ustanovení
smlouvy (2).
Zároveň KaTA připraví dopis rektorovi Masarykovy univerzity s tím, že na základě
jednání s prof. Ohlídalem a experty Masarykovy univerzity TA ČR podává vysvětlení
v předmětné záležitosti (3).
O2: KaTA
T: 20. 5. 2014
O3: KaTA
T: 20. 5. 2014
MB ve spolupráci s KaTA prověří, kdy se definitivně připisuje přiznaná dotace do
účetnictví příjemce (4).
O4: přTA+KaTA
KT: 20. 5. 2014
Předsednictvo dále schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí účelové podpory a další
předložené podklady související s 1. VS programu EPSILON, které jsou součástí
bodu 3.3. – viz podklady k tomuto bodu.
Předsednictvo upozornilo KaTA na plnění úkolu souvisejícího se Smlouvou
o spolupráci mezi partnery projektu, kdy KaTA má zveřejnit vzor této smlouvy,
respektive zásady, co všechno má smlouva určitě obsahovat.
Předsednictvo se dohodlo, že při další veřejné soutěži budou do diskuze zapojena
i ministerstva – zdravotnictví (MZd), zemědělství (MZe) a školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT).
MB byl pověřen, aby při plánovaných pracovních setkáních se zástupci MZe, MZd
a MŠMT vyzval tyto resorty vyzvány k nominaci členů do Rady programu EPSILON
(5).
2

č.j.: TACR/4303/2014
O5: přTA

KT: 30. 5. 2014

Dále bylo dohodnuto, že příloha Potřebnost řešení projektu a způsob uplatnění
výsledků může být předložena pouze v AJ, ČJ anebo slovenském jazyce.
V případě, že bude předložena v jiném jazyce, bude se jednat o nesplnění
formálních náležitostí.
Předsednictvo na základě předložených nominací VR jmenuje členy Rady programu
EPSILON.
PK se zdržel hlasování u nominace Ing. Luboše Krále, Ph.D., z důvodu zamezení
střetu zájmů.
7. Harmonogram 1. veřejné soutěže programu DELTA
KaTA předložila harmonogram 1. veřejné soutěže programu DELTA, který byl
o několik dnů posunut proti původnímu plánu, a to s ohledem na administrativní
zátěž Oddělení veřejných soutěží a z důvodu nezbytných prací na informačním
systému, které provádí firma DataPartner s. r. o.
Předsednictvo se dohodlo, že 1. VS programu DELTA bude vyhlášena 9. 6. 2014.
Lhůta pro příjem návrhů projektů do této VS bude stanovena na konec srpna t. r.
Uznatelné náklady na řešení projektu bude možné uplatnit od 1. 1. 2015.
8. SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů ve veřejné soutěži v3
KaTA předložila přTA ke schválení SME-06 směrnici pro přijímání návrhů projektů,
která byla revidována zejména z důvodu nutnosti zapracovat některá zpřesnění
u podávání návrhů projektů a vyzývání k doplnění kvalifikace, což vyvstalo po
změně podávání návrhů projektů z listinné na elektronickou formu.
Z procesního hlediska byla upřesněna odpovědnost za zveřejňování informací na
webu TA ČR a byla odstraněna část týkající se podatelny, protože tato problematika
bude součástí samostatně popsaného procesu.
Za účelem nižší administrativní zátěže přTA byla přesunuta kompetence
schvalování členů komise pro přijímání návrhů projektů z přTA na ředitele KaTA.
Došlo k úpravě formuláře protokolu komise pro přijímání návrhů s ohledem na
snížení množství kategorií projektů a rovněž došlo k odstranění dosavadních
procesních nedostatků.
Předsednictvo schvaluje SME-06 Směrnici pro přijímání návrhů projektů ve veřejné
soutěži verze 3.
9. SME-2c Směrnice pro hodnocení návrhů projektů v 1. veřejné soutěži programu
EPSILON v1
KaTA předložila přTA ke schválení SME-2c směrnici pro hodnocení návrhů projektů
v 1. VS programu EPSILON.
Účelem směrnice je stanovit pravidla pro hodnocení návrhů projektů podaných do
veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje EPSILON, a to v souladu se zákonem o podpoře VaV. Upravuje proces od
vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů až po předání
dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci.
Tato směrnice se zásadně neodklání od ostatních směrnic, které zakotvují hodnoticí
procesy jiných soutěží, došlo k některým procesním úpravám (jednoznačné
nastavení odpovědnosti za zveřejnění výsledků VS na webu TA ČR). Dalším
specifikem je hodnocení oborovými panely.
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Předsednictvo pověřilo KaTA, aby upravila procesní model dle podkladů zaslaných
VR (1)
O1: KaTA
T: 13. 5. 2014
Do této směrnice KaTA také doplní, že každý oficiální dokument z průběhu veřejné
soutěže (zejména protokoly k jednotlivým projektům) musí být podepsány
oprávněnou osobu, tj. zpravodajem respektive předsedou panelu nebo Rady
programu (2).
O2: KaTA
T: 13. 5. 2014
10. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB030MZP024
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Česká geologická služba,
v poptávkovém řízení TB030MZP024 s názvem „Metodika stanovení podmínek
ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry (GEOTERMAL)“ jako
nejvhodnější.
11. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
12. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
RB informovala o schůzce s ministrem bez portfeje J. Dienstbierem, se kterým
diskutovala zejména návrh služebního zákona.
Předsednictvo se dohodlo na připomínkách k tomuto návrhu, a to:
• navrhuje zařadit TA ČR (společně s GA ČR) mezi ústřední orgány státní
správy, kde budou předsednictva vyjmuta z působnosti služebního zákona,
ale podléhat tomuto zákonu budou kanceláře. Zřízení GA ČR a TA ČR je
nejbližší způsobu zřízení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Proto se
navrhuje obdobný způsob zapracování do služebního zákona.
KaTA dle této diskuze zpracuje připomínky.
O: KaTA

T: 2. 5. 2014

13. BETA – Informace o zrušení výzkumné potřeby TB030MZV005 a TB0200MD066
Předsednictvo bere na vědomí zrušení výzkumných potřeb TB030MZV005
a TB0200MD066.
14. Různé
Předsednictvo se ostatními body, jež byly v programu zařazeny pro informaci, bude
zabývat na dalším zasedání.
Další zasedání:

datum: 7. 5. 2014 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 204. zasedání předsednictva TA ČR
Program 204. zasedání přTA
Přehled úkolů z 204. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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