č.j.: TACR/9237/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 216

Datum: 10. 7. 2014

Od–do: 13:00–17:30 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK),
Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Ing. Luděk Knorr (LK), V. Školoudová (VŠ)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), Ing. Rut Bízková (RB), Drahuše Rottová, Dis.
(DR)
Jednání řídil: RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 215. zasedání přTA
Zápis z 215. zasedání přTA z 3. 7. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zápisu jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Role TA ČR v oblasti VaVaI
Předsednictvo konstatovalo, že proběhlo setkání u prvního náměstka
místopředsedy vlády Mgr. Arnošta Markse, Ph.D., kde byla projednána Strategie
TA ČR.
Předsednictvo se po diskuzi dohodlo, že vzhledem k existenci několika verzí
Strategie TA ČR, připraví KaTA poslední verzi dokumentu Strategie TA ČR, který
bude nasdílen na Disku Google k připomínkám a předchozí verze dokumentů budou
uloženy v podsložce archiv v jednotné složce s názvem „Strategie“.
O: KaTA
KT: 21. 7. 2014
Současně předsednictvo diskutovalo potřebu jednotné přípravy strategie, například
v souvislosti s projektem Rozvoj TA ČR.
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01010192
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledků.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledků projektu TA01010192.
TA03020850
KaTA předložila přTA k opětovnému projednání žádosti příjemce projektu, které byly
předloženy na 211. zasedání, kdy přTA odložilo své rozhodnutí o požadovaných
změnách projektu.
Příjemce žádá o:
• prodloužení termínů dosažení a realizace u vybraných výsledků;
• prodloužení doby řešení projektu z 12/2016 na 06/2017;
• změnu termínů dosažení dílčích cílů tak, aby bylo dosaženo nových termínů
dosažení a realizace výsledků;
• přesun finančních prostředků u dalšího účastníka projektu do následujících
let (až do roku 2017);
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•

snížení nákladů na duševní vlastnictví v jeho rozpočtu a jejich přesun do
položky Další provozní a cestovné.

Předsednictvo schvaluje požadované změny projektu TA03020850.
TA02010992
Příjemce žádá o přidání výsledku s termínem dosažení 12/2014 a termínem
realizace 1/2016.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo
TA02010992.

schvaluje

přidání

výsledku

dle

žádosti

příjemce

projektu

Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TD020354
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku z 06/2014 na 06/2015, tedy
ještě v době řešení 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 výsledku projektu TD020354.
TA01030847
Na 214. zasedání přTA byla předložena žádost o prodloužení platnosti Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory projektu TA01030847.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí k této žádosti s tím, že na následující zasedání
předloží KaTA dokumenty k závěrečnému oponentnímu řízení. Předsednictvo se
domnívá, že smlouvu není potřeba prodlužovat, ale je třeba, aby realizátor projektu
oznámil dosažení výsledku ihned, jak dojde k této skutečnosti.
KaTA navrhuje žádost o prodloužení platnosti Smlouvy o poskytnutí účelové
podpory TA01030847 zamítnout a požadovat od příjemce oznámení o dosažení
výsledku ihned po jeho dosažení.
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA a prodloužení platnosti Smlouvy zamítá.
TE02000077
Příjemce žádá o odstranění duplicit v návrhu projektu.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje odstranění duplicitních údajů v projektu TE02000077
a zároveň ukládá KaTA prověřit zpravodaje a oponenty (2). Předsednictvo
konstatuje, že se jedná spíše o úpravu formálních chyb.
O2: KaTA
KT: 29. 8. 2014
TA03020850
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku z 06/2015 na 06/2016.
2

č.j.: TACR/9237/2014
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku projektu TA03020850.
TA03010490
Příjemce žádá o změnu druhu a termínu dosažení výsledku.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu druhu a termínu dosažení výsledku projektu
TA03010490.
TA03010886
Příjemce žádá o nahrazení původně plánovaného výsledku s původním termínem
dosažení 12/2013 a termínem realizace 12/2016, na termín dosažení 12/2016 a
termín realizace 12/2016.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje nahrazení výsledku dle požadavku příjemce projektu
TA03010886.
TA01020804
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení a realizace u dvou výsledků
a o prodloužení platnosti Smlouvy. U jednoho výsledku žádá příjemce o posunutí
termínu dosažení z 12/2013 na 7/2015 a termínu realizace z 12/2015 na 7/2017
a u druhého výsledku o posunutí termínu dosažení z 12/2014 na 4/2016 a termínu
realizace z 12/2015 na 4/2017.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení a realizace 2 výsledků
a prodloužení platnosti Smlouvy projektu TA01020804.
TA02021263
Příjemce žádá o přidání dvou výsledků. Změna nebude mít vliv na řešení projektu.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje přidání dvou výsledků projektu TA02021263.
TA02020856
Příjemce žádá o přidání čtyř výsledků.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje přidání čtyř výsledků projektu TA02020856.
3

č.j.: TACR/9237/2014
TA01020675
Příjemce žádá o změnu druhu výsledků a přidání nového výsledku.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA uvedla, že posouzení naplnění cíle projektu bude provedeno na Závěrečném
oponentním řízení.
Předsednictvo odmítá žádost o změnu druhu dvou výsledků a přidání jednoho
nového výsledku projektu TA01020675, dokud nebude provedeno posouzení
naplnění cíle projektu.
4. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB020MMR023
a TB030MZV007
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Technologické centrum AV ČR,
v poptávkovém řízení TB020MMR023 s názvem „Vlivy nových technologií na sídelní
strukturu, na strukturu sídel a na jejich spolupráci v sídelní struktuře“ jako
nejvhodnější.
Předsednictvo souhlasilo s vybraným uchazečem s tím, že u nejlevnější nabídky
bylo dovysvětleno, že nebyla vybrána z důvodu úzké orientace a nekomplexnosti
nabídky.
U poptávkového řízení TB030MZV007 přTA zvážilo doporučení hodnoticí komise
a na základě jejího stanoviska, že nabídka na 2. místě, a to Univerzita Palackého
v Olomouci, je nejlépe a nejkomplexněji pojatá. Nesouhlasí s výběrem uchazeče
uvedeného na 1. místě.
MZV jako zadavatel výzkumné potřeby a uživatel výsledku bude informováno
o záměru zadavatele vybrat nejlepší a tím ekonomicky nejvýhodnější nabídku
a nikoliv doporučenou nejlevnější.
5. Typy schvalovaných změn za Oddělení realizace projektů
Oddělením realizace projektů byla vytvořena tabulka s přehledem schvalovaných
změn předsednictvem TA ČR.
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o typech schvalovaných změn.
Předsednictvo uložilo KaTA prověření smluv o poskytnutí účelové podpory a jejich
sankčního mechanismu za nedosažení výsledků.
O: KaTA
T: 17. 7. 2014
6. Implementační plán
Předsednictvu byla předložena prezentace shrnující podobu Implementačního plánu
pro naprogramování rozhraní v IS TA ČR.
Předsednictvo schvaluje vzor implementačního plánu k předání dodavateli IS
TA ČR ke zpracování.
7. Závěrečné oponentní řízení na úpravu smlouvy o využití výsledků
Předsednictvu byla předložena k projednání problematika spojená se smlouvou
o využití výsledků (smlouva).
Předsednictvo rozhodlo o způsobu dalšího postupu v případech, kdy příjemce ve
stanovený termín nepředloží TA ČR upravenou smlouvu nebo ji předloží a ta
nebude evidentně naplňovat zákonné podmínky veřejné podpory (například znaky
kolaborativního výzkumu podle Rámce, Nařízení EK 800/2008 apod.) a uložilo
KaTA, aby prověřila soulad protokolů při závěrečných oponenturách se smlouvami
z důvodu (ne)porušení pravidel veřejné podpory (1).
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O1: KaTA

T: 16. 7. 2014

Předsednictvo dále uložilo KaTA kontaktovat ÚOHS s dotazem, jak postupovat
v případech, kdy podle doložených dokumentů příjemcem, vzniká podezření na
porušení podmínek veřejné podpory (2).
O2: KaTA
T: 15. 7. 2014
Předsednictvo dále uložilo KaTA svolat jednání za účasti MB, VK, PK, L. Pilátové
a K. Viléma v průběhu září t. r., kde bude ověřeno z předložených dokumentů
(k ukončeným projektům v roce 2013), zda není podnikům prostřednictvím VO
poskytována nepovolená státní podpora (3).
O3: KaTA
T: 22. 9. 2014
Dne 25. 6. 2014 proběhlo závěrečné oponentní řízení, v rámci kterého bylo
oponentní komisí uděleno příjemci a dalšímu účastníkovi projektu přepracovat
a předložit TA ČR do 31. 8. 2014 Smlouvu o využití výsledků v souladu s Rámcem
společenství 2006/C 323/01, bodem 3.2.2. (kolaborativní výzkum).
Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu u řešitele Ing. Jana Smolíka, Ph.D.,
a to do konce října 2014 s tím, že je to konečný termín a pokud nebude vše řádně
splněno, bude se následně podávat podnět na ÚOHS (4).
O4: KaTA
KT: 27. 10. 2014
8. EPSILON – chyba uchazečů při podání návrhu projektu do 1. veřejné soutěže
Prostřednictvím aplikace Helpdesk byly doručeny 2 dotazy týkající se administrativní
chyby uchazečů při podání návrhů projektů do 1. veřejné soutěže programu
EPSILON.
V těchto dotazech se uchazeči dotazovali na možnosti jejich oprav:
• Administrativní chyba při uvedení úvazku
Úvazek u jedné osoby podílející se na projektu „Konzultant“ je posunut
o 2 řády (uveden v %), tzn. z úvazku 0,2 na 20 na rok 2015, z úvazku 0,3 na
30 na rok 2016 a z úvazku 0,1 na 10 na rok 2017.
• Administrativní chyba při uvedení požadované výše dotace
Uchazeč odeslal návrh projektu do 1. VS programu EPSILON a následně
zjistil, že došlo k pochybení ve vyplnění rozpočtu.
Předsednictvo u první chyby při uvedení úvazku souhlasilo s úpravou, kdy tuto
chybu bude považovat za administrativní a zjevnou chybu podle § 578 občanského
zákoníku a zároveň povoluje úpravu v návrhu projektu.
Předsednictvo u druhé chyby při uvedení požadované výše dotace rozhodlo,
že nebude umožněna uchazeči úprava návrhu projektu, neboť se v tomto případě
nemusí jednat o administrativní chybu v psaní. Jednotlivým stupňům hodnotících
orgánů, včetně oponentů a zpravodajů, však bude informace o této skutečnosti
sdělena (poté co uchazeč oficiálně TA ČR informuje o této skutečnosti). Případnou
změnu v návrhu rozpočtu (pouze snížení) pak může doporučit poskytovateli
odborný poradní orgán v souladu s § 21 odst. 8 a ten toto uvede v Rozhodnutí
o poskytnutí podpory.
9. Odpověď na doporučení a stanoviska z 34. zasedání KR
Dle závěrů z 34. zasedání kontrolní rady RB uvedla, že bude přítomna na každém
jednání KR, vždy na určitou část zasedání pro podání vysvětlení.
KaTA byla pověřena, aby u podkladů týkajících se stížností poskytovaných KR
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k projednání vždy uvedla lhůtu, do kdy musí být stížnost vypořádána.
Na základě stanoviska KR přTA pověřuje KaTA, aby byla, pokud možno v Brně,
vybrána advokátní kancelář, která bude KR k dispozici pro řešení sporných
problémů, zejména z důvodu prověření některých záležitostí nezávislým právníkem.
O: KaTA
KT: 31. 7. 2014
RB následně doplnila, že KaTA využívá právních služeb vysoutěžené AK Holec,
Zuska & partneři. Pokud má tato AK zástupce v Brně, tak bude v rámci efektivity
využita.
Předsednictvo vzalo na vědomí Doporučení a stanoviska z 34. zasedání KR
a ponechává na předsedkyni další případnou úpravu dopisu a jeho následné
odeslání.
10. Informační systém programu GAMA
KaTA předložila přTA základní popis Informačního systému pro program GAMA
a krycí list dílčího projektu řešitelů.
Předsednictvo schvaluje koncepci informačního systém.
11. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP a zároveň
ukládá KaTA prostudovat a připravit připomínky za TA ČR k návrhu zákona, kterým
se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
O: KaTA
T: 21. 7. 2014
12. eKLEP – přehled návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci k návrhu ústavního zákona o rozpočtové
odpovědnosti a k návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
13. Splnění úkolu bezpečnostního ředitele podáním žádosti na NBÚ
Předsednictvo vzalo na vědomí podání žádosti pověřeného bezpečnostního ředitele
TA ČR na NBÚ za účelem získání osvědčení k výkonu této funkce.
Předsednictvo uložilo KaTA zajistit ochranu veškerých dat, která budou získávána
v rámci projektu INKA (1).
O1: KaTA
T: 21. 7. 2014
Bezpečnostnímu řediteli uložilo přTA, aby navrhl nastavení režimu ochrany dat
projektu INKA (2).
O2: KaTA
KT: 29. 8. 2014
14. INKA – nominace do pracovní skupiny z MPO a pozvání do VÚVEL
Předsednictvo vzalo na vědomí nominaci nových zástupců MPO do pracovní
skupiny k projektu INKA a pověřilo KaTA zahrnout je do pracovní skupiny. Dále
přTA vzalo na vědomí pozvání k pracovnímu setkání od Výzkumného ústavu
veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVEL).
15. Výběr Dodavatele v rámci veřejné zakázky Podklady pro komunikační strategii
TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení VŘ005 Podklady pro
komunikační strategii TA ČR.
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16. EPSILON – rozdělení doručených návrhů projektů v 1. VS v jednotlivých oborových
panelech
Předsednictvo vzalo na vědomí rozdělení doručených návrhů projektů v 1. veřejné
soutěži programu EPSILON v jednotlivých oborových panelech.
Předsednictvo doporučuje předat tento podklad VR – zajistí KaTA.
O: KaTA
T: 14. 7. 2014
17. Pozvánka na 7. schůzi VVVKMT
Předsednictvo vzalo na vědomí pozvánku na 7. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu, která se koná dne 15. 7. 2014.
Předsednictvo dále uvedlo, že vzhledem k projednávané problematice na programu
schůze nepovažuje za nutnou účast zástupce TA ČR, neboť se problematika
bezprostředně TA ČR netýká.
18. Různé
VK informoval přTA o návrhu dopisu na jihokorejskou agenturu KOTRA a přípravu
memoranda s KIAT. KIAT dosud nepodpořil podpis memoranda. Dopis pro agenturu
KOTRA byl přTA schválen a měl by být podepsán dne 25. 7. 2014.
VK dále informoval o jednání ze dne 10. 7. 2014 u Českého báňského úřadu, kde
byla potvrzena spolupráce s TA ČR a možnost podepsání memoranda.
Předsednictvo uložilo KaTA, aby zaslala k projednání návrh memoranda řediteli
kanceláře ČBU Ing. Tauferovi (1).
O1: KaTA
T: 18. 7. 2014
Informace z jednání za účasti místopředsedy TA ČR
MB informoval o připravovaném jednání na MF, kde bude přítomen náměstek
ministra J. Gregor, náměstek T. Novotný a RB. Toto jednání bude svoláno TA ČR,
což zprostředkuje KaTA ve spolupráci s RB.
O2: KaTA+přTA
T: 21. 7. 2014
MB informoval o prezentaci Petera Chisnalla ze dne 7. 7. 2014, kde byl
prezentován vývoj programu EuroStars. Došlo k mnoha velkým změnám ve
formulářích a projektech.
MB dále podal informaci o jednání pracovní skupiny MPO pro PO2 OP PIK, kde
bylo sděleno, že vláda program neschválila a byl zde také malý prostor pro diskuzi.
Dotazy a připomínky TA ČR budou zaslány MPO a členům pracovní skupiny pro
PO2 OP PIK emailem.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 24. 7. 2014 v 10:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 216. zasedání předsednictva TA ČR
Program 216. zasedání přTA
Přehled úkolů z 216. zasedání přTA
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Zapsal:

Školoudová

Kontroloval:

Bunček
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