č.j.: TACR/4708/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 207

Datum: 22. 5. 2014

Od–do: 13:00–16:15 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
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: RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB)
1. Kontrola zápisů a úkolů z 205. a 206. zasedání přTA
Zápisy z 205. a 206. zasedání přTA ze 7. a 15. 5. 2014 byly schváleny. Úkoly
vyplývající z těchto zápisů jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Protikorupční strategie – návrh režimu postupu
KaTA předložila přTA záměr zadat zakázku spočívající v ověření správného
nastavení opatření Akčního plánu k Protikorupční strategii. Navrhuje se oslovit
pouze jednoho dodavatele, a to Tranasparency International (TI).
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA zadat zakázku spočívající v ověření
správného nastavení opatření Akčního plánu k Protikorupční strategii přímo TI.
KaTA byla pověřena, aby v rámci připomínkování souvisejících podkladů, tj. návrhu
Protikorupční strategie TA ČR a navazujícího Akčního plánu, zapojila do
připomínkového řízení i přTA (1).
O1: KaTA
T: 26. 5. 2014
Předsednictvo žádá KaTA, aby po první schůzce s TI předložila závěry na přTA ke
konzultaci a aby závěrečné jednání s TI proběhlo jako součást jednání
předsednictva (2).
O2: KaTA
KT: 12. 6. 2014
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TE01020038
Příjemce žádá o odstoupení účastníka projektu a s tím související změnu rozpočtu
u projektu.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje žádost o odstoupení účastníka projektu a s tím související
změnu rozpočtu u projektu TE01020038.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil MB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
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TA03010843
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 TA03010843.
4. Výstup kroku 1A projektu INKA – akceptace Objednatelem
Na základě hlasování členů přTA bylo většinou hlasů rozhodnuto o převzetí
předloženého výstupu kroku 1A projektu INKA. Předsednictvo konstatuje, že
veškeré uplatněné vady, které TA ČR shledala před okamžikem převzetí, byly
Dodavatelem odstraněny, včetně vad vztahujících se k plnění formální stránky
projektu.
5. Jmenování předsedy a místopředsedy RP GAMA
Předsednictvo souhlasí s navrženým a jmenuje Ing. Martina Dittricha předsedou
a Ing. Marcelu Příhodovou místopředsedkyní Rady programu GAMA.
6. Poptávkové řízení pro zajištění multifunkčních zařízení
KaTA předložila přTA ke schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu týkající
se pronájmu a instalace 3 multifunkčních zařízení určených pro zajištění efektivního
chodu KaTA.
Předsednictvo po diskuzi a zdůvodnění předloženého řešení schválilo zadání
veřejné zakázky malého rozsahu – Dodávka multifunkčních strojů.
7. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB020MZP045
Předsednictvo schválilo výběr nabídky uchazeče Česká krajina, o.p.s.,
v poptávkovém řízení TB020MZP045 s
názvem „Návrh alternativních
managementů pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚ“, jako nejvhodnější.
8. SME-23 Směrnice pro zajištění zpracování posudků, stanovisek a odborných
hodnocení
Předsednictvo se zabývalo úpravou předložené SME-23 Směrnicí pro zajištění
zpracování posudků, stanovisek a odborných hodnocení, kterou provedla KaTA na
základě závěrů z 206. zasedání přTA.
Předsednictvo se dohodlo, že v části Směrnice popisující definice bude
u odborného hodnotitele uvedeno, že se jedná o specialistu, který hodnotí
ekonomické zdraví uchazečů a duplicity. Dále se přTA dohodlo, že pro stupeň
hodnocení před Radou programu (Rada podprogramu, Expertní hodnoticí komise
a oborové panely) bude používán souhrnný název „kolegium“.
Předsednictvo po odsouhlasených úpravách v části definic schvaluje SME-23
Směrnici pro zajištění zpracování posudků, stanovisek a odborných hodnocení.
9. Přehled úkolů z usnesení vlády
Předsednictvo bere na vědomí přehled jednotlivých úkolů vyplývajících z důležitých
vládních dokumentů a souvisejících usnesení vlády, včetně stručných informací
o stavu jejich plnění a ukládá KaTA předložit aktualizovaný přehled na jednání přTA
nejpozději na konci září.
O: KaTA
KT: 23. 9. 2014
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10. Harmonogram PR aktivit
Předsednictvo projednalo harmonogram PR aktivit a další akcí souvisejících
s činností TA ČR a dohodlo se na účasti zástupců TA ČR na jednotlivých akcích
v nadcházejících týdnech.
V rámci tohoto bodu se přTA zabývalo průběhem zasedání hodnoticích orgánů
TA ČR a dohodlo se, že se na některém z dalších zasedání přTA bude touto
záležitostí podrobně zabývat v rámci bodů k diskuzi.
VK hovořil o propagaci výsledků projektů TA ČR prostřednictvím českých center
v zahraničí a požádal KaTA o přípravu krátkého filmového materiálu na nosiče DVD
pro tato centra.
Otázka zhotovení tohoto materiálu bude projednána v rámci pracovní skupiny pro
PR záležitosti.
O: prac. skupina
KT: 30. 5. 2014
11. Doporučení RVVI k Open Access
KaTA předložila přTA dopis RVVI v němž doporučuje poskytovatelům podpory
v oblasti VaV podporovat v rámci svěřených kompetencí, po vzoru Evropské
Komise, politiku otevřeného přístupu a podle jejího doporučení na národní úrovni
a požadovat otevřený přístup k vědeckým publikacím podpořeným z veřejných
prostředků.
Dokument dále uvádí, že tento požadavek vychází z mezinárodních smluv
a dokumentů EU (např. Horizont 2020) a dále stručný postup, jak by se toto mělo
provádět.
Předsednictvo bere doporučení RVVI na vědomí s tím, že konstatuje, že náklady na
vydání publikací ve veřejně dostupných časopisech jsou uznatelnými náklady
v projektech TA ČR, pokud tento druh výsledku je v projektu plánovaný a schválený.
12. Informace k PCP po podání námitky k ÚOHS
Na základě odmítavého rozhodnutí přTA z 204. zasedání, k námitkám stěžovatele,
k zadávacímu řízení TB0200MV026, podal stěžovatel stížnost na ÚOHS Návrh na
přezkoumání úkonů Zadavatele – zadávacích podmínek veřejné zakázky a Návrh
na vydání předběžného opatření.
Povinností TA ČR je, se ve lhůtě do 22. 5. 2014 k tomuto vyjádřit. Revizi
argumentace a zpracování vyjádření provedla AK Holec, Zuska & partneři na
základě rámcové smlouvy o právní pomoci.
Předsednictvo projednalo obsah vyjádření pro ÚOHS a uložilo KaTA zajistit
odeslání na orgán dohledu. V rámci tohoto řízení u orgánu dohledu bude advokátní
kanceláři Holec, Zuska & partneři udělena plná moc k zastupování TA ČR v této
záležitosti.
13. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
14. Informace z jednání za účasti místopředsedy TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny k Dohodě
o partnerství, které se uskutečnilo dne 19. 5. 2014 za účasti MB.
15. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo se zabývalo systémem zadávání a vyhodnocování veřejných
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zakázek v rámci programu BETA. KaTA na toto zasedání předložila přehled
vyhlašovaných výzkumných potřeb jednotlivých resortů.
Předsednictvo vyjádřilo svoje uspokojení nad přehledem zpracovaným KaTA
k programu BETA. KaTA byla pověřena kontrolou čísel v přehledu vyhlašovaných
soutěží (1).
O1: KaTA
T: 30. 5. 2014
LK připomněl historii některých problematických výzkumných potřeb, kdy dochází
např. k opětovnému zrušení výběrového řízení vzhledem k nedostatku nabídek
anebo zrušení několikrát vyhlašovaného výběrového řízení ze strany resortu.
Předsednictvo podrobně diskutovalo problematiku programu BETA a pověřilo KaTA,
aby připravila přehled problémů s administrací výzkumných potřeb – zadávání
těchto potřeb ze strany resortů; změny; opakované vyhlašování výběrového řízení;
finanční stránka zpracovávání ze strany TA ČR apod. (2). Následně z tohoto
přehledu KaTA připraví prezentaci (3), která bude využita při jednání s resorty
– k jednání budou vyzvány všechny resorty a na schůzku bude přizván i náměstek
1. místopředsedy vlády A. Marks (4).
O2: KaTA
KT: 12. 6. 2014
O3: KaTA
T: 19. 6. 2014
O4: KaTA
T: 24. 6. 2014
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o programech TA ČR.
16. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.
17. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo bere na vědomí předložený přehled čerpání rozpočtu TA ČR.
KaTA byla požádána, aby v příštím přehledu začlenila i financování všech vnitřních
projektů TA ČR včetně cash flow provozního rozpočtu TA ČR.
O: KaTA
T: 17. 6. 2014
18. Průběžná informace o IS TA ČR a doplnění iniciace projektu IOP
LK informoval o IS TA ČR a o doplnění iniciace projektu IOP – termín podání
projektu do soutěže by měl být 6. 6. 2014.
Předsednictvo bere informace na vědomí a schvaluje iniciaci projektu
v předloženém obsahu a ukládá její opětovné předložení po dokončení Cost-benefit
analýzy a rozpočtu projektu.
O: KaTA
T: 30. 5. 2014
19. Informace o činnosti pracovní skupiny pro veřejnou podporu
Předsednictvo bere na vědomí informaci o přechodném období podle článku
44 odst. 3 Nařízení o blokových výjimkách. Toto přechodné období se se týká všech
programů TA ČR kromě programu BETA. Poskytovatelé se v rámci přechodného
období mohou zavazovat k poskytování podpory podle stávajících režimů.
Nejpozději od 1. 1. 2015 bude nutné postupovat dle nových evropských předpisů.
Materiál je zpracován ve dvou pracovních verzích, finální znění bude zasláno ÚOHS
a RVVI k potvrzení postupu.
20. Informace o činnosti pracovní skupiny IPR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o uskutečněných kulatých stolech
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zabývajících se ochranou práv duševního vlastnictví a problematikou transferu
technologií v ČR.
Dne 25. 4. se konal stůl se zástupci CTT a následně se zástupci výzkumných
organizací. Dne 28. 5. 2014 od 13:00 se uskuteční navazující kulatý stůl se zástupci
CTT, VO a podniků a externích expertů.
Závěry kulatých stolů budou podkladem pro doporučení a další postup RVVI na
základě požadavku a pověření RVVI.
21. Informace o předání připomínek k návrhu Regionální inovační strategie hl. m. Prahy
dle úkolu z jednání Pražské inovační rady
Předsednictvo bere na vědomí splnění úkolu vyplývajícího z jednání Pražské
inovační rady.
22. Podezření na možnou duplicitu projektů v programech BETA a CK
KaTA předložila přTA podezření na možnou duplicitu projektů TB0200MD061
(BETA) a TE01020155 (Centra kompetence).
Předsednictvo se dohodlo, že bude zadáno zpracování 2 nezávislých posudků
– jeden posudek zpracuje zpravodaj a druhý bude zadán tutorovi uvedeného
projektu CK (1).
O1: KaTA
KT: 6. 6. 2014
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby zpracovala právní stanovisko, jakým
způsobem je možné, aby si instituce státní správy mohly volně předávat
informace/data o svých projektech (2).
O2: KaTA
T: 3. 6. 2014
23. Seminář k 1. veřejné soutěži programu EPSILON
Předsednictvo souhlasí s předloženým zněním prezentace s dílčími úpravami. PK
se zúčastní obou těchto seminářů ve dnech 27. 5. a 3. 6.
24. Jednání s Ministerstvem kultury o programu OMEGA
Předsednictvo bere na vědomí závěry z jednání s MK o programu OMEGA
a pověřuje KaTA, aby na příští zasedání přTA připravila varianty dalšího postupu
pro případné vyhlášení programu OMEGA – zda bude další veřejná soutěž
vyhlášena bez změn v programu; zda bude program pozměněn anebo nebude
vyhlášen vůbec s tím, že by byl připraven nahrazující program.
O: KaTA
T: 27. 5. 2014
25. Různé
KaTA požádala přTA o schválení dalších dodatečných informací k Zadávací
dokumentaci 1. veřejné soutěže programu EPSILON pro vysvětlení příjemcům.
Předsednictvo schvaluje dodatečné informace k Zadávací dokumentaci 1. VS
programu EPSILON a pověřuje KaTA, aby je zveřejnila na webových stránkách
TA ČR .
O: KaTA
T: 26. 5. 2014
LK podal informaci ze dvou jednání s náměstkem 1. místopředsedy vlády
A. Marksem, která se uskutečnila ve dnech 21. a 22. 5. 2014 na Úřadu vlády ČR.
Dne 21. 5. se uskutečnilo jednání za účasti zástupců TA ČR a Úřadu vlády ČR.
Dne 22. 5. se uskutečnilo jednání poskytovatelů VaV a zástupců Úřadu vlády.
VK podal informaci z česko-korejského semináře pořádaného MPO, kterého se dne
22. 5. zúčastnil.
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Dále VK informoval o stavu 1. veřejné soutěže programu DELTA, kdy by TA ČR
mohla od Taiwanu obdržet do 1. VS dva projekty a další 2 projekty od Číny.
U projektů od USA a Koreje by mohly nastat potíže při jejich podávání.
Předsednictvo diskutovalo malou efektivitu stávajícího způsobu oznamování
výběrových řízení na pozice v rámci realizovaných projektů OP LZZ. MJ požádal
o opětovné využití zveřejňování inzerátů na serveru jobs.cz, nyní zejména
k projektu sektorové služby. KaTA neprodleně zajistí jeho zveřejnění požadovaným
způsobem (5)
O5: KaTA
T: 26. 5. 2014
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 29. 5. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 207. zasedání předsednictva TA ČR
Program 207. zasedání přTA
Přehled úkolů z 207. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bunček
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