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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 208

Datum: 29. 5. 2014

Od–do: 9:30–13:10 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: 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: Ing. Rut Bízková (RB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Jednání řídil: RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 207. zasedání přTA
Zápis z 207. zasedání přTA z 22. 5. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zápisu jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. OMEGA – další postup v rámci vyhlašování veřejné soutěže programu
Předsednictvo diskutovalo předložené varianty dalšího postupu v rámci vyhlašování
veřejné soutěže programu OMEGA a navrhuje řešení, které by co nejjednodušším
způsobem umožnilo prodloužit program o 1 veřejnou soutěž (střední varianta úpravy
programu dle předloženého podkladu s drobnými změnami).
Upravený podklad, dle diskuze, bude jako úvaha k programu OMEGA zaslán VR na
její 40. zasedání (1).
O1: KaTA
T: 28. 7. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že TA ČR zahájí přípravu nového programu
společenskovědního výzkumu, který by částečně převzal roli programu BETA
v oblasti výzkumu pro potřeby státu a státní správy (například stárnoucí populace).
Předsednictvo pověřilo pracovní skupinu pro veřejnou podporu připravit dopis na
Evropskou komisi (DG Compet) s dotazem, jak má být chápán pojem průmyslový
výzkum ve vztahu ke společenskovědnímu a humanitnímu výzkumu v nových
dokumentech Rámce a GBER – tento dotaz zaslat EK prostřednictvím ÚOHS (2).
Současně zformulovat tento dotaz i pro RVVI (3).
O2: prac. skupina
KT: 12. 6. 2014
O3: prac. skupina
KT: 12. 6. 2014
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TE01020216
Příjemce žádá o změnu rozpočtu pro rok 2014 a 2015.
Zpravodaj projektu doporučuje žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení navrhované změny.
Předsednictvo schvaluje změnu rozpočtu – přesun nad 20 % mezi nákladovými
položkami projektu TE01020216.
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TA02030038
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku z 12/2013 na 12/2014.
Zpravodaj projektu doporučuje žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení navrhované změny.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku projektu TA02030038.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MB a MJ z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA01020252
Příjemce žádá o snížení celkových uznaných nákladů a podpory.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.
Předsednictvo
TA01020252.

schvaluje

snížení

uznaných

nákladů

a

podpory

projektu

4. GAMA – projednání stanoviska KR ke stížnosti
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady ke stížnosti k návrhu projektu
TG01010111 a stížnost zamítá.
5. Schválení zadávací dokumentace k 1. veřejné soutěži programu DELTA
a upřesnění některých parametrů
Předsednictvo se zabývalo předloženými podklady k 1. veřejné soutěži programu
DELTA zahrnující Zadávací dokumentaci a další související podklady pro vyhlášení
veřejné soutěže.
Jako termín pro vyhlášení 1. VS bylo stanoveno datum 9. 6. 2014 a termín pro
podání návrhů projektů do soutěže stanoven na 28. 8. 2014.
Předsednictvo při projednávání otázky realizace výsledků zdůraznilo, že účelem
tohoto programu je podpora konkurenceschopnosti ČR tzn., že výsledky budou
uplatňovány v ČR a přinesou České republice prospěch. Toto by mělo být uvedeno
v Zadávací dokumentaci.
Předsednictvo schvaluje Zadávací dokumentaci a předložené podklady k 1. VS
programu DELTA s tím, že KaTA zapracuje připomínky přTA dle diskuze.
O: KaTA
T: 3. 6. 2014
6. Návrh na odvolání členky RPP programu ALFA
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby předala VR návrh na odvolání členky RPP
programu ALFA k projednání.
O: KaTA
T: 2. 6. 2014
7. Návrh na změny ve složení Rady programu BETA – MPSV
KaTA předložila přTA informaci o odvolání a schválení nominace nového člena za
MPSV v Radě programu BETA pro jednání VR.
Předsednictvo TA ČR vzalo předloženou informaci KaTA na vědomí a souhlasí
s nominací předloženého kandidáta do RP BETA za MPSV předat VR na nejbližší
zasedání.
O: KaTA
T: 2. 6. 2014
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8. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB930MMR001,
TB020MMR022, a TB020MMR024
Předsednictvo rozhodlo o:
• výběru nabídky uchazeče Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
v poptávkovém řízení TB930MMR001 s názvem „Koncept inteligentních
měst v České republice“ jako nejvhodnější.
• výběru nabídky uchazeče ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum,
o. p. s., v poptávkovém řízení TB020MMR022 s názvem „Výzkum regionů
postižených snížením životní úrovně“ jako vhodné.
• výběru nabídky uchazeče PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů,
s. r. o., v poptávkovém řízení TB020MMR024 s názvem „Zájmová
diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ jako nejvhodnější.
9. BETA – rozhodnutí výběru nejvhodnější nabídky TB02CUZK002
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, v. v. i., v otevřeném zadávacím řízení TB02CUZK002
s názvem „Integrace nové techniky a technologie do procesu obnovy katastrálního
operátu novým mapováním.“; jako vhodné, a schvaluje realizaci doporučení Komise
k napravení nedostatků v harmonogramu s možným dopadem do rozpočtu.
10. Jmenování Ing. Tomáše Synka bezpečnostním ředitelem
Předsednictvo souhlasí se jmenování Ing. Tomáše Synka bezpečnostním ředitelem
TA ČR s tím, že statutární zástupce TA ČR rozhodne o podmínečném pověření
(do získání bezpečnostní prověrky).
Předsednictvo pověřuje Ing. Tomáše Synka jednáním s NBÚ v záležitostech
týkajících se bezpečnosti a ukládá mu zjistit u NBÚ typ prověrky, kterou musí
bezpečnostní ředitel mít a nechat se co nejdříve na požadovaný typ prověrky
prověřit.
O: KaTA
KT: 30. 6. 2014
11. Odpověď ÚOOÚ na dotaz ohledně poskytování projektů mezi poskytovateli
KaTA předložila přTA informaci a postup ve věci poskytování projektových přihlášek
a řešených projektů mezi poskytovateli veřejné podpory, které by umožnilo
identifikovat duplicitní podporu. Dosud nedošlo k dohodě s ostatními
poskytovateli o sdílení uvedených údajů s odvoláním na zákon o ochraně osobních
údajů.
TA ČR oslovila s tímto problémem ÚOOÚ.
Předsednictvo souhlasí s postupem navrženým KaTA.
Předsednictvo pověřilo právníky KaTA, aby vytvořili oficiální stanovisko TA ČR pro
možnost sdílení informací o projektech, obchodních tajemstvích a osobních údajích
s ostatními orgány státní správy pro účely efektivního vynakládání veřejných
prostředků – jedná se o aktualizaci úkolu z 207. zasedání.
O: KaTA
T: 13. 6. 2014
12. Možnost zapojení TA ČR do ERA NET-LAC
KaTA předložila přTA k projednání možnost zapojení TA ČR do ERA NET-LAC, jež
je společnou iniciativou (projektem) EU a Community of Latin American and
Caribbean States (CELAC) ve vztahu k tzv. Joint Innovation and Research Activities
(JIRI; jde o proces schválený v rámci summitu EU a Latinské Ameriky + karibských
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států v Madridu v roce 2010; JIRI je implementováno pomocí pěti tematických
bi-regionálních pracovních skupin k ICT, Bio-Economy, biodiverzitě/klimatu,
energetice a zdraví).
Cílem této iniciativy je prohlubovat vědeckou, technologickou a inovační spolupráci
mezi EU a regionem Latinské Ameriky a karibské oblasti, a to pomocí přípravy
a implementace konkrétních společných aktivit a vytvářením udržitelného rámce pro
budoucí společné aktivity.
KaTA uvedla, že se jedná o to, aby bylo rozšířeno portfolio států, využitelných pro
potřeby programu DELTA.
Předsednictvo souhlasí se zapojením TA ČR do této aktivity s tím, že žádá KaTA
o předložení informace o náročnosti zapojení ve vztahu k TA ČR, a to z hlediska
časového – účast na jednáních, další očekávané aktivity (1).
O1: KaTA
KT: 10. 6. 2014
Předsednictvo pověřuje KaTA navázáním kontaktu s ERA NET-LAC vedoucím
k zapojení TA ČR do jeho Steering Committee (2).
O2: KaTA
KT: 20. 6. 2014
13. Uzavření Memoranda o spolupráci s Inženýrskou akademií
Předsednictvo schvaluje návrh textu memoranda s tím, že nebude obsahovat odkaz
na Akční plán pro každý kalendářní rok a ukládá KaTA předložit je k podpisu.
14. Ověření hlasování per rollam ve věci návrhu režimu postupu pro veřejnou zakázku
na komunikační strategii
Předsednictvo ověřilo zápis z hlasování per rollam týkající se návrhu režimu
postupu pro veřejnou zakázku na komunikační strategii, který byl dne 27. 5. 2014
schválen.
Předsednictvo bere na vědomí Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce
a žádá o předložení její finální verze na zasedání přTA ke schválení.
O: KaTA
T: 10. 6. 2014
15. Statut a jednací řád odborného poradního orgánu, Statut a jednací řád kolegia
odborníků
Předsednictvo bylo informováno o úpravě Statutů a jednacích řádů odborného
poradního orgánu a kolegia odborníků.
Tyto dokumenty byly upraveny z hlediska sjednocení názvů jednotlivých uskupení
a dále zde byla ošetřena otázka jmenování a odvolání členů těchto orgánů
(předsedy a místopředsedy). Dále bylo upraveno, že zpravodajové nemusí být členy
odborného poradního orgánu.
V souvislosti s jednacími řády KaTA navrhuje zrušení směrnice ošetřující postup pro
hlasováním per rollam.
Předsednictvo žádá o doplnění jednacích řádů o to, že Rada programu a přTA
si mohou ve výjimečných případech přizvat některého člena nižšího hodnoticího
stupně pro vysvětlení.
Předsednictvo schvaluje předložené statuty a jednací řády po zapracování
připomínek.
16. Doporučení a stanoviska z 33. zasedání kontrolní rady TA ČR
Předsednictvo se seznámilo s Doporučeními a stanovisky z 33. zasedání kontrolní
rady TA ČR.
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17. SME-2d směrnice pro hodnocení návrhů projektů v 1. veřejné soutěži programu
DELTA
Předsednictvo v návaznosti na schválení Zadávací dokumentace pro 1. VS
programu DELTA projednalo i hodnoticí proces této VS a schvaluje SME-2d
Směrnici pro hodnocení návrhů projektů v 1. VS programu DELTA.
18. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
19. Informace z první zprávy evaluace OP VaVpI – PO 1 a PO 2
Předsednictvo bere na vědomí informaci o výsledku prvních evaluací OP VaVpI.
20. Zápis z jednání s AAAO
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání a podpisu Memoranda
s Asociací akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), které se
uskutečnilo dne 24. 4. 2014 za účasti VK v Opavě.
V otázce sjednání schůzky se zástupci AAAO na TA ČR doporučuje přTA, aby se
vzájemně kontaktovali odpovědné osoby a dojednaly termín schůzky.
O: KaTA
KT: 30. 6. 2014
21. Zápis z jednání s příjemci na JIC
Předsednictvo bere na vědomí přiložený zápis z jednání zástupců TA ČR (účast MB
a PK) s příjemci projektů TA ČR, které se uskutečnilo dne 25. 3. v sídle
Jihomoravského inovačního centra.
Úkoly vyplývající z tohoto jednání byly již zadány KaTA:
KaTA dokumenty H2020 (souvisí s pravidly EK uvedenými v Rámcových
programech – například řešená problematika rozpočítávání mezd) zajistí a provede
srovnání s pravidly v programech TA ČR (1).
O1: KaTA
KT: 30. 6. 2014
KaTA prověří, zda byl v aplikaci Helpdesk dotaz vznesený na jednání s příjemci,
zadán a vyřešen a bude o tom informovat i přTA – souvisí s uznatelnými náklady
projektu (2).
O2: KaTA
T: 30. 6. 2014
KaTA prověří, zda v informačním systému Patriot je uvedena „kolonka“ pro
organizační složku státu (3).
O3: KaTA
T: 30. 6. 2014
22. Přístup ke kontrolám projektů programu BETA
Předsednictvo bere na vědomí podklad k přístupu ke kontrolám projektů programu
BETA a v rámci restrukturalizace programu BETA bude problematika kontrol
vedena jako jeden z problémů, kterým se bude TA ČR dále zabývat.
O: KaTA
KT: 31. 7. 2014
23. Vyhodnocení podpořených projektů ve 2. VS programu OMEGA
Předsednictvo bere na vědomí předloženou analýzu projektů, podpořených ve 2. VS
programu OMEGA a pověřuje KaTA předat tuto analýzu VR společně s podkladem
uvedeným v bodu 2 tohoto zápisu (OMEGA – další postup v rámci vyhlašování
veřejné soutěže programu).
O: KaTA
T: 28. 7. 2014
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24. Výstupy projektu se studenty z Cambridge k programu ZÉTA
Předsednictvo bere na vědomí předložený výstup k programu ZÉTA a další postup
prací.
25. Informace z jednání Rady pro ESI fondy
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání Rady pro ESI fondy, které se
uskutečnilo dne 27. 5. 2014 na Úřadu vlády za účasti RB.
26. Záznam z 8. zasedání sněmu Rady vysokých škol
Předsednictvo bere na vědomí informaci z 8. zasedání sněmu Rady vysokých škol,
které se uskutečnilo dne 22. 5. 2014 za účasti RB.
27. Různé
KaTA byla pověřena dojednat s členy přTA náhradní termín pro projednávání
výsledků 1. VS programu GAMA, které bude přesunuto z 26. 6. z důvodu
výjezdního zasedání přTA v Liberci. Navrhovanými termíny jsou 23., 24. nebo 25. 6.
2014 (1).
Následně po rozhodnutí KaTA sdělí KR tento termín, aby mohla pro toto jednání
nominovat svého zástupce. Společně s tím bude KR předána i informace o změně
termínu jednání přTA k výsledkům 4. veřejné soutěže programu ALFA, které se
přesunulo z 10. 6. na 12.-13. 6. 2014 (2).
O1: KaTA
T: 3. 6. 2014
O2: KaTA
T: 3. 6. 2014
MB informoval o jednání s náměstkyní ministra MŠMT P. Bartákovou dne 26. 5.,
které se zúčastnil společně s RB.
Předsednictvo zadalo KaTA, aby v příští průběžné informaci o programech
aktualizovala přehledovou tabulku s rozpočtem o financování účelové podpory
u všech programů s tím, kolik finančních prostředků TA ČR potřebuje na veřejné
soutěže v jednotlivých letech a zohlednit současný stav rozpočtu, který by měl být
předkládán ke schválení vládě ČR.
O: KaTA
T: 17. 6. 2014
Předsednictvo diskutovalo záležitost projektů umístěných na 3. a 12. místě v rámci
výsledků 2. VS programu CK.
Další zasedání:

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

Přílohy:

Prezenční listina z 208. zasedání předsednictva TA ČR
Program 208. zasedání přTA
Přehled úkolů z 208. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 27.5.2014

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bunček
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