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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 214

Datum: 26. 6. 2014
Od–do: 13:30–16:20 h
Místo: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Bendlova 1407/7,
Liberec
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:
Omluveni:
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 212. zasedání přTA
Předsednictvo po drobných úpravách doplněných do zápisu z 212. zasedání ze dne
19. 6. 2014 tento zápis schválilo. Úkoly plynoucí z tohoto zasedání jsou splněny
nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA02010711
Příjemce žádá o změnu výsledků projektu.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o této žádosti s tím, že v rámci KaTA bude žádost
prošetřena a PK bylo uloženo prostudovat, zda je v souladu cíl projektu a věcná
náplň projektu v souvislosti s požadovanou změnou.
Na některé z dalších zasedání bude přTA předložena informace a doporučení
postupu (1).
O1: KaTA+přTA
T: 10. 7. 2014
TA02010417
Příjemce žádá o přidání výsledku. Termín dosažení 12/2014, čili do konce řešení
projektu.
Náklady spojené s dosažením tohoto výsledku bude příjemce hradit ze svých zdrojů
mimo projekt, nedojde tak k navýšení celkových uznaných nákladů.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny a doporučuje
z tohoto typu změn udělat precedent – tzn. žádost o přidání výsledku do projektu,
která je podána v termínu; tu bude schvalovat pouze ředitel KaTA.
Předsednictvo schvaluje přidání výsledku projektu TA02010417 a souhlasí
s doporučením KaTA, aby takové případy schvaloval pouze ředitel KaTA.
TE01020020
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení dvou výsledků.
Příjemce dále žádá o změnu druhu výsledků.
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Předseda EHK v zastoupení zpravodaje projektu schválení žádosti doporučil
a Rada programu vzala žádost na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku a změnu druhu
výsledku projektu TE01020020.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TE01020168
Příjemce žádá o následující změny:
• změna začátku řešení činností z 3/2015 na 5/2014;
• přesun nákladů v roce 2014 z neinvestičních nákladů (osobní, služby,
duševní vlastnictví, režie) do investičních u dalšího účastníka;
• přesun nákladů v roce 2014 z neinvestičních nákladů (osobní, režie) do
investičních u dalšího účastníka;
• navýšení uznaných nákladů (neveřejných zdrojů) dalšího účastníka pro rok
2014 a v roce 2015 (v nákladových položkách osobní a režie);
• navýšení uznaných nákladů (neveřejných zdrojů) dalšího účastníka v roce
2014 (v nákladových položkách osobní a režie). Tento další účastník má
nulovou podporu.
Zpravodaj projektu doporučil změny schválit, tutor doporučuje schválit pouze žádost
o změnu začátku řešení činnosti a Rada programu se neusnesla.
KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu začátku řešení činnosti a navýšení uznaných
nákladů dalších účastníků.
Předsednictvo zamítá v obou případech přesun nákladů v roce 2014
z neinvestičních nákladů do investičních.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili VK, MJ a MB z důvodu zamezení
střetu zájmů.
TA03010331
Příjemce žádá o změnu:
• termínu dosažení výsledku z 08/2014 na 12/2014 a termínu realizace
z 01/2016 na 06/2015;
• termínu dosažení výsledku z 12/2014 na 06/2015;
• druhu výsledku.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změn.
Předsednictvo schvaluje výše požadované změny projektu TA03010331.
TA03010893
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku z 06/2014 na 10/2014. Příjemce
již jednou žádal o posunutí termínu tohoto výsledku ze stejného důvodu (žádal o
prodloužení z 01/2014 na 06/2014 – schváleno na 197. zasedání).
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
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Předsednictvo schvaluje posunutí termínu dosažení výsledku projektu TA03010893.
TA03010037
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku z 07/2014 na 10/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo
TA03010037.

schvaluje

prodloužení

termínu

dosažení

výsledku

projektu

TA01030847
Příjemce žádá o prodloužení platnosti Smlouvy o poskytnutí účelové podpory do
12/2014.
Důvodem žádosti o prodloužení je umožnění dosažení výsledku projektu, jehož
přihláška byla podána 1. 4. 2014.
U projektu proběhlo dne 12. 6. 2014 Závěrečné oponentní řízení a bylo
konstatováno, že ostatních výsledků projektu bylo dosaženo.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí k této žádosti s tím, že na následující zasedání
předloží KaTA dokumenty k závěrečnému oponentnímu řízení (2).
Předsednictvo se domnívá, že Smlouvy není potřeba prodlužovat, ale je třeba, aby
realizátor projektu oznámil dosažení výsledku ihned, jak dojde k této skutečnosti.
O2: KaTA
T: 1. 7. 2014
TD020127
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku z 05/2014 na 10/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo
TD020127.

schvaluje

prodloužení

termínu

dosažení

výsledku

projektu

Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MJ a MB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA02021332
Příjemce žádá o změnu výsledku a termínu dosažení výsledku z 9/2014 na
10/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu výsledku projektu TA02021332.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
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3. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB030MZV004
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta – Ústav právních dějin, v poptávkovém řízení TB030MZV004
s názvem „Poválečné úpravy pracovních povinností v ČSR“ jako vhodné.
4. BETA – jmenování člena Rady programu BETA za MPSV
Předsednictvo jmenuje na návrh VR Ing. Aleše Špidlu členem Rady programu BETA
za MPSV.
5. Poptávkové řízení Zajišťování komplexních cestovních služeb
KaTA předložila k rozhodnutí přTA zadání veřejné zakázky malého rozsahu
zaměřenou na zajišťování komplexních cestovních služeb v rámci TA ČR.
Předmětem plnění této zakázky je zajišťování komplexních cestovních služeb po
dobu 36 měsíců v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky je 1 900. 000,- Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je
stanovena na 15. 7. 2014 do 13:00 h.
Předsednictvo souhlasí se zadáním veřejné zakázky na zajišťování komplexních
cestovních služeb v rámci TA ČR.
6. Poptávkové řízení Poskytování úklidových služeb
Tento bod nebyl na jednání přTA projednán a bude dále řešen v rámci KaTA.
7. Schválení výstupu zakázky „Analýza zahraničních zkušeností a vnějšího prostředí“
Předsednictvo schválilo výstup veřejné zakázky „Analýza zahraničních zkušeností
a vnějšího prostředí“, zadané v rámci projektu Rozvoj TA ČR, a zároveň schvaluje
sdílení souhrnu závěrů vzešlých z této analýzy se zahraničními agenturami
zapojenými v rámci společenství Taftie.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zajistila zapracování textu do Závěrečné
zprávy/Analýzy, a to o informaci, které organizace byly osloveny a zaslaly
odpovídající reakci pro potřeby dotazníkového šetření učiněného v rámci této
zakázky (1).
O1: KaTA
T: 4. 7. 2014
KaTA byla pověřena připravit tiskovou zprávu k výstupům této Analýzy s tím, že
bude zveřejněna v sekci Novinky na webových stránkách TA ČR (2). Tuto tiskovou
zprávu zároveň KaTA odešle všem organizacím spolupracujícím s TA ČR v rámci
uzavřených memorand o spolupráci s žádostí o zveřejnění ve svých periodikách (3).
O2: KaTA
T: 8. 7. 2014
O3: KaTA
T: 10. 7. 2014
8. Schválení statutu a jednacího řádu TB930MMR001 „Koncept inteligentních měst
v České republice“
Předsednictvo schvaluje předložený statut a jednací řád řídícího výboru.
Předsednictvo souhlasí s ustanovením řídícího výboru dle návrhu mezi TA ČR
a MMR.
KaTA byla pověřena, aby svolala jednání tohoto výboru na první polovinu července
t. r.
O: KaTA
KT: 4. 7. 2014
9. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP a žádá KaTA,
aby v dalších předkládaných podkladech byla u materiálů uvedena informace, že se
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týkají nebo obsahují problematiku VaVaI.
O: KaTA

T: průběžně

10. Snížení podpory u projektu TE02000232 podaného do 2. veřejné soutěže programu
Centra kompetence
Předsednictvo bere na vědomí informaci o snížení výše podpory projektu
TE02000232 při ponechání celkových uznaných nákladů a vyjádřilo souhlas s tímto
postupem.
11. Dopis Svazu průmyslu a dopravy ČR – podpora TA ČR ve věci implementace
operačních programů MŠMT a MPO
Předsednictvo bere na vědomí dopis Svazu průmyslu a dopravy ČR týkající se
vyjádření podpory TA ČR ze strany SP ČR ve stanovení role TA ČR jako
implementační agentury pro operační programy MŠMT a MPO.
Dále byl pověřen P. Slípek, aby připravil návrh dopisu s vysvětlením postupu
metodou PCP/SBIR v současné době platného zákona o veřejných zakázkách.
Vzhledem k tomu že evropská směrnice o veřejných zakázkách obsahuje možnost
poskytování prostředků formou inovačního partnerství a nevhodná transpozice
tohoto nástroje by mohla ohrozit využití PCP/SBIR v projektech TA ČR, je třeba
upozornit úřady odpovědné za transpozici směrnice na rizika spojená s nevhodnou
transpozicí. Zároveň by měl být dán návrh na takovou formulaci inovačního
partnerství v novém zákoně o veřejných zakázkách, který bude vhodný pro
investiční projekty ve VaV a neohrozí neinvestiční projekty řešené metodou
PCP/SBIR. Tento dopis bude odeslán na MMR, MŠMT, MF a úřad místopředsedy
vlády Bělobrádka.
O: KaTA
T: 4. 7. 2014
12. Informace o nově podepsaných dokumentech o spolupráci v ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o podpisu dokumentů potvrzujících
spolupráci mezi TA ČR a jinými českými subjekty v oblasti VaVaI a ukládá KaTA
zpracovat návrh Akčního plánu spolupráce s EGAP na období do konce roku 2015
(1).
O1: KaTA
T: 31. 7. 2014
LK informoval, že MD vyjádřilo zájem o uzavření Memoranda o spolupráci mezi ním
a TA ČR. Předsednictvo v návaznosti na toto sdělení pověřilo KaTA, aby zaslala na
MD návrh znění Memoranda (2).
O2: KaTA
T: 10. 7. 2014
RB uvedla, že dne 24. 7. 2014 se uskuteční setkání s ministrem dopravy v sídle
TA ČR, a to od 10:00 h.
13. Různé
Předsednictvo diskutovalo o Služebním zákonu a v souvislosti s ním pověřilo KaTA
předložit na 215. zasedání informaci o připravované systemizaci TA ČR (1).
O1: KaTA
T: 1. 7. 2014

PK uvedl, že v rámci projektu INKA bylo dodavateli navrženo, aby byly posunuty
termíny dodání výstupů projektu (kroky 1D, 1E a 1F), a to o 30 dní. Důvodem je, že
při zpracování údajů došlo k neočekávanému nárůstu objemu prací, které dodavatel
nepožaduje uhradit jako více práce, nicméně mají vliv na kvalitu výstupů. Konečný
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termín zůstává zachován.
Předsednictvo rozhodlo o prodloužení termínů odevzdání výstupů projektu INKA
(kroky 1D, 1E a 1F) o 30 dní a pověřuje KaTA sepsáním návrhu dodatku Realizační
smlouvy projektu INKA – Etapa I (2).
O2: KaTA
T: 4. 7. 2014
Předsednictvo si na 215. zasedání vyžádalo od KaTA podklad k programu DELTA,
který se týká vyhlašování dalších veřejných soutěží. Společně s výkladem cílů
programu bude přTA předložena i informace o harmonogramu veřejných soutěží
v závislosti na objemu disponibilních finančních prostředků (3).
O3: KaTA
T: 1. 7. 2014
Předsednictvo diskutovalo o uskutečněném pracovním setkání se zástupci
Technické univerzity v Liberci (TUL) a vyjádřilo uspokojení s průběhem a výsledky
setkání.
KaTA byla pověřena připravit dopis rektorovi TUL s poděkováním za umožnění
pracovního setkání na půdě TUL (5).
O5: KaTA
T: 1. 7. 2014
Předsednictvo dle představení „projektu“ TUL s dětskou univerzitou diskutovalo
o vytvoření další kategorie Ceny TA ČR při příležitosti 5. výročí založení TA ČR.
Předsednictvo předává tento úkol k řešení KaTA (7).
O7: KaTA
KT: 22. 7. 2014
Předsednictvo z časových důvodů přesouvá pracovní setkání se zástupci
společnosti Zentiva Group a. s., které bylo plánováno na 3. 7. 2014. Nový termín
tohoto setkání bude určen po dohodě obou stran.
RB informovala o jednání s novým prezidentem Hospodářské komory ČR (HK ČR),
kterého se zúčastnila dne 26. 6. 2014.
RB podala krátkou informaci z jednání s náměstkem místopředsedy vlády
p. Marksem, které se uskutečnilo dne 25. 6. 2014.
VK informoval o své účasti na zasedání Rady projektu IPn Metodika, které se
uskutečnilo dne 25. 6. 2014. Dále informoval o průběhu a výsledcích jednání výboru
pro vědu a vzdělávání při ČISK.
MJ informoval přTA o přípravách na jednání s tutory projektů v programu Centra
kompetence, které se uskuteční dne 2. 7. 2014 od 10:00 h v sídle TA ČR. Tohoto
jednání se zúčastní i zástupci jednotlivých center.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 3. 7. 2014 v 9:30 h
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místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
Přílohy:

Prezenční listina z 214. zasedání předsednictva TA ČR
Program 214. zasedání přTA
Přehled úkolů z 214. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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