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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 217

Datum: 24. 7. 2014

Od–do: 10:00–14:40 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), Drahuše Rottová
(DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 216. zasedání přTA
Tento bod nebyl z časových důvodů projednán.
Kontrola zápisů a úkolů z tohoto a následujících zasedání, v termínech 24. 7., 31. 7.
a 7. 8. budou předloženy ke schválení až na přTA dne 14. 8. 2014 z důvodu
nepřítomnosti tajemnice přTA.
2. Role TA ČR v oblasti VaVaI
Tento bod nebyl z časových důvodů projednán.
3. Program BETA – změna programu nebo nový program
Předsednictvo diskutovalo o možné změně programu BETA, případě vytvoření
nového programu, který by roli programu převzal.
Ředitel KaTA připraví na základě diskuse psaný podklad.
O: KaTA

T: 31. 8. 2014

4. BETA – rozhodnutí o výběru nabídky TB0200MD059
Předsednictvo rozhodlo o vyloučení uchazeče Centrum dopravního výzkumu, v. v. i,
ze zadávacího řízení TB0200MD059 s názvem „Dopravní telematiky pro zvýšení
bezpečnosti cyklistů a chodců v silničním provozu“ z důvodu nesplnění
kvalifikačních předpokladů.
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče INTENS Corporation, s. r. o.,
v otevřeném zadávacím řízení TB0200MD059 jako nejvhodnější.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MB a MJ z důvodu zamezení střetu
zájmů.
5. Schválení návrhů mimořádných výzkumných potřeb MŽP k zadání
KaTA předložila přTA k opětovnému projednání záležitost týkající se zařazení
návrhů mimořádných výzkumných potřeb MŽP. Čtyři výzkumné potřeby byly
předloženy již na 212. zasedání přTA s žádostí ministra MŽP o zařazení do
programu BETA jako mimořádné výzkumné potřeby.
Předsednictvo uložilo KaTA nechat zpracovat ke každé výzkumné potřebě
1 posudek. Závěrečné hodnocení oponentů je shrnuto v předkládacím materiálu
k tomuto bodu.
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Předsednictvo na základě zpracovaných posudků a s ohledem na priority
a disponibilní prostředky, schvaluje následující návrhy mimořádných výzkumných
potřeb MŽP k zadání:
• 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,
• Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou
EU.
Předsednictvo ukládá KaTA připravit ve spolupráci s MŽP zadávací a kvalifikační
dokumentace a vyhlásit předmětná zadávací řízení (1).
O1: KaTA
T: 20. 8. 2014
6. Podnět k projektu TE02000232 proti snížení podpory z důvodu nedoložení
certifikační autority
Předsednictvo se zabývalo podaným podnětem u projektu TE02000232 ke snížení
celkových uznatelných nákladů společně se snížením podpory z důvodu nedoložení
certifikační autority.
Předsednictvo rozhodlo, že s uloženým snížením dotace z tohoto důvodu bude
současně povoleno snížení celkových uznatelných nákladů projektu.
7. Rozhodnutí o stížnosti č. TA04031722 podané po vyhlášení výsledků programu
ALFA4
Předsednictvo projednalo zamítavé stanovisko kontrolní rady TA ČR ke stížnosti
návrhu projektu TA04031722.
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a rozhodlo o zamítnutí stížnosti
k návrhu projektu TA04031722.
8. Stanovení termínu pro pracovní setkání se zástupci Zentiva Group a stanovení
termínu pro pracovní setkání se zástupci Ústavu chemických procesů AV ČR
Předsednictvo se dohodlo, že termíny pro pracovní setkání se zástupci Zentiva
Group budou stanoveny po hlasování členů přTA prostřednictvím aplikace Doodle
(poslední týden v srpnu-1. polovina září) – zajistí KaTA (1).
O1: KaTA
T: 31. 7. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že termíny pro pracovní setkání se zástupci Ústavu
chemických procesů AV ČR budou stanoveny po hlasování členů přTA
prostřednictvím aplikace Doodle (2. polovina září nebo později) – zajistí KaTA (2).
O2: KaTA
T: 31. 7. 2014
9. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 2014 – obsah prezentace TA ČR
Předsednictvo se zabývalo prezentací TA ČR na MSV v Brně, který se uskuteční ve
dnech 29. 9.–3. 10. 2014.
Předsednictvo se dohodlo, že TA ČR se bude na tomto veletrhu prezentovat
obdobně jako v minulých letech, a to stánkem za účasti zaměstnanců KaTA. Na
tomto veletrhu uspořádá TA ČR seminář, který bude tematicky zaměřen a každé
téma bude prezentovat některý z členů přTA. V rámci tohoto semináře TA ČR
uspořádá i diskuzní fórum a kulatý stůl. Prezentaci TA ČR na semináři a organizaci
semináře zajistí KaTA.
O: KaTA
KT: 29. 8. 2014
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10. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
V souvislosti s podkladem v eKLEP týkající se návrhu zákona o státním rozpočtu
ČR na rok 2015 se přTA dohodlo, že požádá v rozpočtu na rok 2015 s výhledem na
roky 2016 až 2017, o významné navýšení prostředků pro mezinárodní spolupráci,
a to z důvodu mimořádného zájmu, zejména ve velkých neevropských zemích.
Současně byla diskutována absence příslušné alokace na program EPSILON
v návrhu na rok 2015. O navýšení rozpočtu k tomuto účelu na rok 2015 již byl
požádán pan místopředseda vlády P. Bělobrádek dopisem (RVVI obdržela navýšení
900 mil. Kč od MF).
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.
11. Pozvánka na 8. schůzi VVVKMT
Předsednictvo bere na vědomí informaci o konání 8. schůze VVVKMT, která se
uskuteční dne 4. 9. 2014 od 10:00 h v budově Poslanecké sněmovny a pověřuje
ředitele KaTA, aby určil zástupce TA ČR z řad právníků KaTA, který se schůze
zúčastní.
O: KaTA
T: 31. 7. 2014
12. Informace z jednání za účasti místopředsedy TA ČR
MB informoval o jednání pracovní skupiny pro Prioritní osu 2 (PO2) „Rozvoj
podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“ pro přípravu
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK),
které se uskutečnilo dne 10. 7. 2014 na MPO. Vzhledem k omezené možnosti
předložit připomínky a dotazy přímo na samotném jednání byly připomínky zaslány
pracovní skupině MPO emailem.
MB dále informoval o semináři pro zpravodaje programu EPSILON, který se
uskutečnil dne 22. 7. 2014. Na tomto semináři byl vznesen dotaz od člena
hodnoticího orgánu, zda pro člena panelu který je zaměstnancem Hospodářské
komory ČR, platí podjatost směrem ke všem členským organizacím HK ČR. MB
uvedl, že toto je jednak předmětem čestného prohlášení a tedy plně na
zodpovědnosti příslušné osoby, ale v obecné rovině lze konstatovat, že v těchto
případech je třeba zejména posuzovat podjatost z pohledu pravděpodobnosti střetu
zájmů, tedy možného osobního prospěchu – pokud tedy taková osoba nemá přímý
vztah k subjektu/subjektům žádajícím ve veřejné soutěži tak je možné v těchto
případech pouhý zaměstnanecký poměr k této organizaci za podjatost nepovažovat.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
13. Plánové jednání s předsednictvem Grantové agentury ČR
Předsednictvo bere na vědomí termín jednání s předsednictvem GA ČR, které se
uskuteční dne 4. 9. 2014 od 9:30 h za účasti všech členů přTA a pověřuje KaTA,
aby organizačně zajistila toto jednání (1).
O1: KaTA
KT: 15. 8. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že na tomto jednání bude prezentován a projednán
systém hodnocení projektů u obou agentur a možnosti spolupráce. V polovině srpna
bude předsednictvo GA ČR požádáno o přípravu prezentace systému jejich
hodnocení (2). TA ČR bude mít pro toto jednání připravenu prezentaci svého
systému hodnocení.
O2: KaTA
KT: 12. 8. 2014
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14. BETA
–
zrušení
zadávacího
řízení
TB03MPSV006,
TB020MZP048
a TB03SUJB002
Předsednictvo bere na vědomí informaci o zrušení zadávacích řízení k následujícím
veřejným zakázkám TB03MPSV006, TB020MZP048, TB03SUJB002.
15. Různé
Předsednictvo se zabývalo návrhy bodů do programu 41. zasedání VR, které se
uskuteční dne 4. 8. 2014 v sídle TA ČR.
Na jednání VR bude předán aktualizovaný podklad k negociačním jednáním
2. veřejné soutěže programu CK, který bude zároveň předán i na 35. zasedání KR
(1).
O1: KaTA
T: 29. 7. 2014
DR předložila přTA žádost konzultantky hospodářského výboru PSP ČR
o prezentaci TA ČR na schůzi podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku,
která se uskuteční dne 4. 9. 2014.
Schůze podvýboru se zúčastní zástupci přTA a KaTA – bude ještě upřesněno, kdo
z TA ČR se zúčastní. S p. Laudátem bude do konce srpna upřesněn předmět
jednání a příprava podkladů ze strany TA ČR k prezentaci (2).
O2: KaTA+přTA
KT: 7. 8. 2014
Předsednictvo se zabývalo dopisem místopředsedy vlády ČR pro vědu a výzkum
týkající se vyhlášení 1. veřejné soutěže programu EPSILON. Na základě tohoto
dopisu bylo přTA vyzváno k jednání s místopředsedou vlády, které se uskuteční dne
31. 7. 2014 na Úřadu vlády.
Předsednictvo konstatuje, že dne 31. 7. se tohoto jednání zúčastní všichni členové
přTA. Za KaTA se zúčastní P. Slavíková.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila podklad pro jednání s místopředsedou
vlády s vysvětlením kritérií programu EPSILON, který bude zároveň předán i KR na
její 35. zasedání (3).
Dále bude TA ČR konzultovat tuto problematiku, zmíněnou v dopisu místopředsedy
vlády k vyhlášení programu EPSILON s ÚOHS (4).
KaTA byla pověřena zadat obratem vytvoření nezávislého právního stanoviska
advokátní kanceláři Holec, Zuska & partneři k zákonu č. 130/2002 Sb., k vyhlášení
1. veřejné soutěže programu EPSILON a k rovnosti podmínek při vyhlašování
veřejných soutěží pro všechny potenciální žadatele (5).
O3: KaTA
T: 29. 7. 2014
O4: KaTA
T: 25. 7. 2014
O5: KaTA
T: 25. 7. 2014
Předsednictvo dále pověřuje právníky KaTA, aby vypracovali podklad k dopisu
místopředsedy vlády ČR pro jednání KR (6).
O6: KaTA
T: 25. 7. 2014
Předsednictvo bere na vědomí podporu vyjádřenou TA ČR v oblasti vyhlášení
1. veřejné soutěže programu EPSILON, k roli TA ČR jako implementační agentury
v realizaci ESIF 2014+ a v racionálním zavedení TA ČR do působnosti služebního
zákona, které na adresu premiéra a resortních ministrů vyjádřili – Svaz průmyslu
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a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Hospodářská komora Moravskoslezského
kraje, zmocněnec vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj a hejtmani kraje
Ústeckého, Moravskoslezského a Zlínského.
Předsednictvo
se
opětovně
zabývalo
veřejnou
zakázkou
k projektu
č. TB030MZV007 a pověřilo KaTA připravit dopis na vrchní ředitelku MZV
pí Larischovou s žádostí o stanovisko k výběru nejlepší nabídky k tématu výzkumné
potřeby s názvem „Zahraničněpolitická praxe a historická paměť (Percepce
přelomových kapitol československých dějin u české veřejnosti a její dopady na
zahraniční politiku ČR)“ (7).
O7: KaTA
T: 28. 7. 2014
RB podala informace z jednání, kterých se zúčastnila:
• dne 18. 7. se setkala s bývalým náměstkem MZV p. Dubem, který se stal
novým velvyslancem ČR v Japonsku a nabídl TA ČR možnost spolupráce.
• dne 23. 7. se RB společně s P. Slavíkovou zúčastnila setkání s moldavskou
ministryní životního prostřední, kde bylo diskutováno podepsání memoranda
o spolupráci mezi MŽP ČR a MŽP moldavské republiky, ke kterému by se
v oblasti VaV připojila i TA ČR.
Dále RB informovala, že se dne 29. 7. uskuteční jednání s prof. Potůčkem
a doc. Münichem k programu OMEGA v souvislosti s možným zadáním
výzkumných potřeb pro důchodovou reformu.
Bylo dohodnuto, že tohoto jednání se zúčastní i MJ.
RB uvedla, že je plánováno česko-čínské fórum, na které byla pozvána jako
zástupce za státní správu do panelu VaV.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 31. 7. 2014 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 217. zasedání předsednictva TA ČR
Program 217. zasedání přTA
Přehled úkolů z 217. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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