č.j.: TACR/6668/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 212

Datum: 19. 6. 2014

Od–do: 10:00–14:00 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), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek,
CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni:
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisů a úkolů z 209., 210. a 211. zasedání přTA
Zápisy z 209., 210. a 211. zasedání přTA byly schváleny. Úkoly vyplývající z těchto
zápisů jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Otázky k diskuzi pro implementaci PCP
Předsednictvo v souvislosti s přijímáním nové evropské legislativy diskutovalo
otázku role TA ČR při implementaci PCP/SBIR a kterých legislativních kroků se má
TA ČR účastnit, případně je iniciovat.
Předsednictvo se po diskuzi dohodlo, že se přiklání k ideální variantě, že by
neinvestiční projekty realizované metodou PCP/SBIR měly být zakotveny
v novelizovaném zákoně č. 130/2002 Sb., zatímco inovační partnerství, které bude
součástí nového zákona o veřejných zakázkách, by mělo být zaměřeno na investice
v oblasti VaV.
Současně přTA schválilo vyhlášení 2 pilotu PCP – TB03TACR001 pro hledání
duplicit a tento bude zveřejněn dne 20. 6. 2014 ve věstníku zakázek.
P. Slípek byl pověřen, aby věc monitoroval zejména z hlediska připravovaných
dopadů do legislativy ČR. PK doporučil oslovit advokátní kancelář Holec, Zuska
& partneři, aby bylo aktualizováno stanovisko k PCP z roku 2012 s ohledem na
novou legislativu se zaměřením na investiční nebo neinvestiční charakter podpor
(nebo problematiky veřejných zakázek).
O: KaTA
KT: 4. 7. 2014
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01010237
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku z 12/2013 na 12/2015.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu dosažení výsledku u projektu
TA01010237.
TA03010849
Příjemce žádá o prodloužení termínu ukončení projektu a změnu struktury rozpočtu.
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Se změnou souvisí i prodloužení termínu ukončení řešení projektu z 12/2016 na
6/2017, dále změna struktury rozpočtu a přesuny mezi kalendářními roky
u příjemce. A také změna termínu dosažení výsledků.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schválilo prodloužení termínu ukončení řešení projektu, změnu
struktury rozpočtu, změny termínu dosažení výsledků a přesunu finančních
prostředků mezi kalendářními roky projektu TA03010849.
TA01010613
Příjemce žádá o změnu výsledku a o prodloužení termínu dosažení výsledku
z 9/2014 do 12/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu výsledku a prodloužení termínu dosažení tohoto
výsledku projektu TA01010613.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TE01020229
Příjemce žádá o změnu druhu a ceny pořizované investice, o přesun mezi
neinvestičními a investičními náklady a o přidání nového výsledku.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje přidání nového výsledku projektu TE01020229.
Podmínečně schválilo změnu druhu pořizované investice, v případě, že příjemce
doloží podklady k výběrovému řízení (vysoutěženou a doloženou cenu) bude změna
upravena dodatkem.
O: KaTA
T: 30. 6. 2014
4. BETA – rozhodnutí o výběru nabídky TB010MZP048, TB02SUJB037
a TB02SUJB038
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Česká zemědělská univerzita
v Praze, v otevřeném zadávacím řízení TB010MZP048, „Specifikace transportní
vzdálenosti potravního detritu do míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera
margaritifera), šíření perlorodek pomocí hostitele v podélném profilu toku“ jako
vhodné.
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Státní ústav radiační
ochrany, v. v. i., v otevřeném zadávacím řízení TB02SUJB037 s názvem „Výzkum
ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při nenádorové radioterapii
v České republice“ jako vhodné.
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Státní ústav radiační
ochrany, v. v. i., v otevřeném zadávacím řízení TB02SUJB038 s názvem
„Optimalizace ozáření obyvatel a pracovníků z pracovišť s přírodními zdroji
ionizujícího záření v České republice“ jako vhodné.
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5. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB0200MD062
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i., v poptávkovém řízení TB0200MD062 s názvem „Zvýšení
samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových
návrhových prvků“ jako vhodné.
6. BETA – zařazení návrhů mimořádných výzkumných potřeb MŽP do programu
Předsednictvo schvaluje zařazení těchto návrhů mimořádných výzkumných potřeb
MŽP do programu BETA:
• Analýza optimálního nastavení činností kolektivních systémů v oblasti
nakládání s elektroodpady;
• Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku
odpadů;
• Zpracování metodiky prognózování produkce odpadů.
MŽP bude upozorněno, že tyto mimořádné výzkumné potřeby ubírají část
finančních prostředků, která bude určena pro potřeby MŽP.
Tyto výzkumné potřeby budou při financování upřednostněny před řádnými a TA ČR
upozorňuje, že nebude možné pokrýt všechny potřeby MŽP.
U návrhu mimořádné výzkumné potřeby s názvem „Metodika certifikace výrobků
a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU“ se přTA dohodlo, že bude od
MŽP vyžádáno doplnění k této potřebě.
O: KaTA

T: 30. 6. 2014

7. BETA – výzkumná potřeba TA ČR
Předsednictvo rozhodlo o přijetí návrhu výzkumné potřeby státní správy pro zadání
veřejné zakázky do programu BETA „Historie aplikovaného výzkumu v ČR mezi lety
1989-2000“.
Předsednictvo žádá, aby při tvorbě zadávací dokumentace k této potřebě bylo
zapojeno do připomínkového řízení.
8. Ustanovení steering committee k projektu TB930MMR001 – smart cities
Předsednictvo se opětovně zabývalo ustanovením steering committee k projektu
smart cities a rozhodlo o schválení postupu ustanovení řídícího výboru (ŘV)
projektu TB930MMR001.
Předsednictvo schvaluje jako členku řídícího výboru za TA ČR Mgr. Marii
Hráčkovou.
Předsednictvo dále ukládá KaTA dopracovat a odsouhlasit s gestorem výzkumné
potřeby a projektu TB930MMR001 statut a jednací řád řídícího výboru a předložit
informaci o konečné podobě ŘV a předpokládaném harmonogramu jednání ŘV dle
harmonogramu projektu.
O: KaTA
KT: 4. 7. 2014
9. EPSILON – nominace nového člena do Rady programu
Předsednictvo souhlasí s nominací Ing. Lucie Rosecké do Rady programu
EPSILON a žádá KaTA, aby předložila tuto nominaci k projednání výzkumné radě.
O: KaTA
T: 23. 7. 2014
10. DELTA – stanovisko k interpretaci programu a harmonogram dalších veřejných
soutěží
P. Matolín informoval přTA o stávající situaci s potvrzeními o kredibilitě institucí od
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partnerských agentur (ČLR, Japonsko, Korea, Taiwan a USA).
Předsednictvo se dohodlo, že si členové přTA prostudují stanovisko k programu
DELTA a učiní k němu své připomínky (1).
O1: KaTA
T: 27. 6. 2014
Předsednictvo uvedlo, že další veřejná soutěž programu DELTA by mohla být
vyhlášena v září t. r., a to pro 1 zemi s rozpočtem ve výši 10 mil. Kč. Následně za
další 3 měsíce by bylo možno vyhlásit další veřejnou soutěž.
V rámci tohoto bodu VK informoval, že Svaz průmyslu a dopravy ČR chystá misi do
Indie v termínu 14.-21. 9. 2014. Účast za TA ČR není nutná.
Dále uvedl, že CzechInvest plánuje technologickou misi do Malajsie v termínu
3. 7. 2014. Předsednictvo rozhodlo, že přípravné schůzky k této misi se zúčastní
P. Matolín.
Dále VK informoval o služební cestě do UK v Cambridge University, kde se
společně s P. Matolínem zúčastnil závěrečného zhodnocení projektu TA ČR
a studentů z CU.
V rámci tohoto hodnocení bylo uvedeno, že spolupráce s TA ČR je velmi přínosná
a připravuje se vypsání dalšího tématu na příští rok. Další spolupráce s CU bude
projednána na úrovni KaTA. včetně možné nabídky studentské brigády v TA ČR (2).
O2: KaTA
KT: 31. 7. 2014
11. Harmonogram PR aktivit
Předsednictvo projednalo harmonogram PR aktivit na nadcházející období.
Předsednictvo bere informace k harmonogramu PR aktivit na vědomí.
12. Ověření hlasování per rollam předsednictva ve věci vyhlášení 4. veřejné soutěže
programu ALFA
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam týkající se vyhlášení 4. veřejné soutěže
programu ALFA – podpoření celkem 58 návrhů projektů z podprogramu 3 v rámci
4. veřejné soutěže programu ALFA a nepodpoření návrhu projektu TA04020154.
Zápis z hlasování per rollam je přílohou tohoto zápisu.
13. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
KaTA byla pověřena, aby připravila přehled, jakým způsobem se TA ČR týká návrh
ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.
O: KaTA
T: 4. 7. 2014
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
14. Informace o vypořádání dotazů v aplikaci Helpdesk
Předsednictvo diskutovalo otázku požadavku TA ČR na dokládání patentové
rešerše k výsledkům v návrhu projektu v rámci 1. veřejné soutěže programu
EPSILON.
Předsednictvo se po diskuzi k tomuto tématu dohodlo, že MB zformuluje odpověď
na problematiku rešerší a předá ji k připomínkám přTA (1) a po jejich vypořádání
bude tato zveřejněna v aplikaci Helpdesk (2).
O1: KaTA
T: 20. 6. 2014
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O2: KaTA

T: 20. 6. 2014

Předsednictvo požaduje, aby KaTA pří příštím předložení tohoto podkladu doplnila
do přehledu problematické dotazy, vymezení témat a kolik z vyřešených dotazů
bylo/je využito pro zlepšení procesů v TA ČR (3).
O3: KaTA
T: 16. 9. 2014
15. Informace o implementačních plánech projektů TA ČR
Ze strany KaTA bylo uvedeno, že je potřeba uskutečnit schůzku ke struktuře
implementačního plánu projektů TA ČR. Po dopracování struktury plánu je následně
možné jej předat dodavateli informačního systému TA ČR ke zpracování.
Vzhledem k tomu, že dodavatel informačního systému TA ČR zpracovával
přednostně požadavky související s vyhlašováním nových veřejných soutěží TA ČR,
nebylo možné zadat mu ke zpracování implementační plán.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
16. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
17. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí předloženou průběžnou informaci o stavu kontrol.
18. Projekt Rozvoj TA ČR – výstup veřejné zakázky „Analýza zahraničních zkušeností
a vnějšího prostředí“
Předsednictvo bere na vědomí informace o současném stavu plnění veřejné
zakázky a výstupu této zakázky.
19. Informace z jednání za účasti místopředsedy TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace z pracovní skupiny NP VaVaI pro plnění
opatření č. 14, která se uskutečnila dne 17. 6. 2014 na Úřadu vlády ČR.
20. Různé
Předsednictvo se dohodlo, že při oponentních řízeních budou vždy pověřeni
zástupci KaTA, aby jednání řídili.
Dále se přTA dohodlo, že členové RPP/RP budou poučeni, jak při oponentních
jednáních vystupovat, a to vzhledem k tomu, že již jednání nebudou řídit.
RB informovala přTA o tom, že z programu projednávání vlády byly TA ČR
vyškrtnuty programy ZÉTA, OMEGA a Národní centra kompetence. RB uvedla, že
i přesto může TA ČR do vlády tyto programy předložit.
MJ informoval o jednání pracovní skupiny RVVI k opatření č. 18 aktualizace NP
VaV, které se uskutečnilo dne 17. 6. 2014.
V souvislosti s touto informací MJ uvedl, že dne 20. 6. se uskuteční jednání
s prof. Moravcovou týkající se projektu IPn Metodika. Na tomto jednání bude ze
strany TA ČR navrženo, že by se do projektu IPn Metodika zapojili i pracovníci
TA ČR.
Dne 25. 6. se uskuteční jednání Rady IPn Metodika (dříve Dozorčí rada) v níž je
zapojen VK.
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MB a LK informovali o tom, že se dne 19. 6. zúčastnili oponentního řízení jednoho
projektu Masarykovy univerzity, jehož výsledky jsou dobré a bylo by vhodné jej
zařadit mezi projekty pro ocenění na Cenách TA ČR – zajistí KaTA (1).
O1: KaTA
T: 30. 6. 2014
RB dále informovala o jednáních, kterých se zúčastnila.
MJ informoval, že byl osloven ze strany Univerzity Karlovy – lékařská fakulta v Plzni,
s žádostí o zapojení TA ČR do jejich projektu – pomoc zemím Low-performing
states NRHM.
MJ uvedl, že bude dále přTA informovat o průběhu projektu s tím, že se následně
přTA dohodne, zda se do této aktivity zapojí.
Předsednictvo se po diskuzi usneslo, že se dne 2. 7. 2014 plánovaného setkání
tutorů zúčastní i zástupci běžících projektů v rámci programu CK – odpovídá
Janeček.
Předsednictvo se zabývalo předloženým vzorem Dohody o spolupráci pro těsnější
spolupráci mezi jednotlivými orgány státní správy. Tato Dohoda byla připravena pro
potřeby TA ČR a MV s tím, že je možné tento vzor využít i pro další instituce.
Předsednictvo souhlasí s návrhem Dohody o spolupráci mezi TA ČR a MV
a pověřuje KaTA předat tuto Dohodu MV (1). Zároveň přTA souhlasí s využitím
tohoto vzoru i pro další subjekty státní správy.
O2: KaTA
T: 25. 6. 2014
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 25. 6. 2014 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 212. zasedání předsednictva TA ČR
Program 212. zasedání přTA
Přehled úkolů z 212. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 16.6.2014

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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