č.j.: TACR/10003/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 218

Datum: 31. 7. 2014

Od–do: 13:00–17:00

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); Mgr., Ing. Pavlína Slavíková (PS), Petra Ondračková (PO),
Ing. Michaela Orlová (MO)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 217. zasedání přTA
Připomínky k zápisu z 217. zasedání předsednictva TA ČR ze dne 24. 7. 2014
a kontrola plnění úkolů z tohoto zápisu bude učiněna na příštím jednání.
2. Role TA ČR v oblasti VaVaI
Neprojednáno. Bod přesunut na příští jednání předsednictva, které se uskuteční
dne 7. 8. 2014.
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TD020047
Příjemce žádá o posun termínu dosažení výsledku z 12/2014 na 12/2015 a posun
termínu realizace z 12/2015 na 12/2016.
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 výsledku u projektu
TD020047.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA02011201
Příjemce žádá o přidání výsledku do projektu s termínem dosažení 12/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje přidání výsledku druhu R – software projektu TA02011201
TE01020028
Příjemce žádá o přesun prostředků mezi účastníky projektu v roce 2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA doporučuje schválení navržené změny.
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Předsednictvo s ohledem na platné znění směrnice SME-07 S měrnice pro
změnová řízení projektů odložilo rozhodnutí do dalšího jednání.
TA02010013
Příjemce podal námitku proti rozhodnutí přTA z 214. zasedání týkající se výroku
v části uložení povinnosti vrátit na základě regulace počtu výsledků částku 50 tis. Kč
z poskytnuté účelové podpory za rok 2014 poskytovateli.
Příjemce žádal o snížení dvou původně plánovaných výsledků za rok 2013 na
jeden.
Předsednictvo rozhodlo o zamítnutí námitky proti rozhodnutí podanou příjemcem
projektu TA02010013.
4. Program ALFA – ukončené projekty 2012 a 2013
Předsednictvo bylo informováno o ukončených projektech programu ALFA.
Na žádost místopředsedkyně VR prof. Sykové, bude tento bod předložen také VR
TA ČR pro informaci (1).
O1: KaTA
KT: 5. 9. 2014
Na základě diskuse přTA uložilo KaTA doplnit další detaily a doplněný materiál
předložit na jednání přTA dne 28. 8. 2014 (2).
O2: KaTA
T: 26. 8. 2014
5. Harmonogram PR aktivit
Předsednictvo projednalo harmonogram PR aktivit a doplnilo nově plánované
aktivity a stanovilo členy přTA, kteří se jednotlivých akcí zúčastní. Aktualizovaný
harmonogram je k dispozici v Sekci I.
6. Protikorupční program TA ČR
Předsednictvu byly stručně představeny dokumenty „Protikorupční program TA ČR“
a „Akční plán k protikorupčnímu programu TA ČR na rok 2014“, které byly
zpracovány v rámci projektu Rozvoj TA ČR na základě požadavku přTA.
Předsednictvo se na svém jednání setkalo se zástupci Transparency International
– externími hodnotiteli Protikorupčního programu, S. Beránkem a R. Pavlišovou.
Ti představili hodnoticí zprávu, ve které označili oba dva dokumenty za odpovídající
potřebám TA ČR.
Akční plán bude každoročně kontrolován a aktualizován. S ohledem na předložená
opatření přTA ukládá KaTA vyhodnotit stanovené úkony na přelomu října/listopadu
2014, pravidelné roční vyhodnocení proběhne v lednu 2015.
O: KaTA

KT: 28. 10. 2014

V rámci tohoto setkání byla oficiálně předána Zpráva k Protikorupčnímu programu
TA ČR a Akčnímu plánu 2014 od TI předsedkyni TA ČR.
7. Výstup kroku 1B a 1C projektu INKA – akceptace Objednatelem
Předsednictvo bylo informováno o výstupu kroku 1B a 1C v projektu INKA.
Na základě informace o splnění všech formálních náležitostí a obsahu dodaných
zpráv akceptovalo výstupy kroku 1B a 1C.
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8. Vyhodnocení 1. etapy „Hledání projektových duplicit/metoda PCP" – TB03TACR001
Předsednictvo bylo informováno o vyhodnocení 1. etapy „Hledání projektových
duplicit/metoda PCP" projektu TB03TACR001.
Předsednictvo vzalo na vědomí závěry z jednání soutěžní poroty pro projekt
„Hledání projektových duplicit/metoda PCP“, kdy byly hodnoceny dva podané
návrhy. Soutěžní porota dodržela postup pro výběr návrhu a zhodnotila oba návrhy
jako hodnotitelné, přičemž stanovila jejich pořadí.
Předsednictvo rozhodlo vyplatit soutěžní ceny oběma návrhům dle soutěžních
podmínek. V souladu s metodou PCP byly vybrány k podpoře oba návrhy.
V souladu s tímto rozhodnutím přTA pověřuje KaTA zajištěním vydání rozhodnutí
o soutěži o návrh a jeho doručení (1). Po uplynutí doby pro podání námitek KaTA
připraví a realizuje jednací řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem tak, aby
podpora mohla být účelně poskytnuta dle konkrétních fází PCP (2).
O1: KaTA
KT: 8. 8. 2014
O2: KaTA
T: 4. 9. 2014
9. Oznámení příjemce o odstoupení od řešení projektu TA04020448
Předsednictvo bere na vědomí odstoupení příjemce ze 4. veřejné soutěže programu
ALFA ohledně návrhu projektu TA04020448. S tímto příjemcem tak nedojde
k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení tohoto návrhu projektu, o čemž
bude příjemce písemně vyrozuměn.
O: KaTA
KT: 8. 8. 2014
10. Rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB030MZV002
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Etnologický ústav AV ČR,
v. v. i., v poptávkovém řízení TB030MZV002 s názvem „Analýza migrace českých
občanů po roce 1989“ jako nejvhodnější.
11. Žádost o změnu rozpočtu návrhu projektu č. TA04020329
Předsednictvo bylo informováno o žádosti hlavního uchazeče, který při opětovné
kontrole rozpočtu projektu zjistil, že v návrhu projektu TA04020329 špatně uvedl
neveřejné zdroje, proto žádá o úpravu rozpočtu projektu před uzavřením Smlouvy.
Předsednictvo žádost zamítá.
12. Program EPSILON 1. veřejná soutěž – Výsledky vyhodnocení splnění podmínek
veřejné soutěže
Předsednictvu byly předneseny výsledky vyhodnocení splnění formálních kritérií
1. veřejné soutěže programu EPSILON.
Dále byl přTA předložen protokol z hodnocení Komise pro přijímání návrhů projektů
v programu EPSILON, který obsahoval:
• seznam návrhů projektů splňujících stanovené náležitosti,
• seznam návrhů projektů nesplňujících stanovené náležitosti s uvedením
důvodu, proč jsou dané návrhy projektů navrhovány poskytovateli k nepřijetí
do veřejné soutěže.
Předsednictvo rozhodlo:
• u návrhů projektů, kde bylo uchazečem doručeno doplnění prokázání
způsobilosti uchazeče po řádném termínu k doplnění požadovaných
dokumentů, o jejich vyřazení z veřejné soutěže.
• u návrhů projektů, kde bylo doručeno „Potvrzení podání elektronického
návrhu projektů do IS“ prostřednictvím datové schránky dalšího účastníka, či
v listinné formě nepodepsané, o jejich vyřazení z veřejné soutěže.
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•

u návrhu projektu TH01020558, který byl Komisí doporučen k vyřazení
z důvodu doložení povinné přílohy „Potřebnost řešení projektu a možnost
uplatnění výsledků“, která byla doložena převážně v jiném než povoleném
jazyce (českém jazyce/anglickém jazyce), přTA rozhodlo, že základní
informace jsou v českém jazyce a návrh projektu tedy formálně splnil
podmínky a bude postoupen k dalšímu hodnocení.
VK se z důvodu podjatosti neúčastnil jednání k tomuto návrhu projektu.

Předsednictvo rozhodlo o vyřazení 9 návrhů projektů z 1. veřejné soutěže programu
EPSILON z důvodu nesplnění formálních náležitostí.
Předsednictvo schvaluje výsledky přijímání návrhů projektů do 1. veřejné soutěže
programu EPSILON a ukládá KaTA zveřejnění výsledků formální kontroly na
webových stránkách TA ČR.
O: KaTA
KT: 5. 8. 2014
13. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
14. Pravidelný přehled o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace z pravidelného přehledu o programech
TA ČR za červen 2014.
Pracovní skupina podala informaci ohledně připravované úpravy tabulky k podávání
přehledu o programech TA ČR. Nová tabulka bude uložena na sdíleném disku,
informace se budou průběžně aktualizovat a budou zpřístupněny všem členům
přTA. Následující přehled programů bude poskytován již v nové verzi tabulky.
Předsednictvo bere tuto informaci na vědomí.
15. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol prováděných
Oddělením kontroly projektů.
16. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR.
17. Zákony o rozpočtové odpovědnosti
Předsednictvo bere na vědomí informace k meziresortnímu připomínkovému řízení
návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti.
18. Novela zákona o investičních pobídkách
Předsednictvo bere na vědomí novelu zákona o investičních pobídkách a způsob
vypořádání připomínek TA ČR v rámci meziresortního připomínkového řízení.
Předsednictvo ukládá KaTA systematicky sledovat vývoj přípravy novely zákona.
O: KaTA
KT: 15. 9. 2014
19. Kontrafaktuální analýzy
Předsednictvo bere informace o kontrafaktuálních analýzách na vědomí.
Předsednictvo dále pověřuje KaTA, aby v dalších krocích spolupracovala
s garantem projektu INKA – zanesení relevantních dotazů pro kontrafaktuální
analýzu do plánovaných dotazníků.
O: KaTA
KT: 30. 9. 2014
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20. Schválení změny plánu kontrol 2014
Předsednictvo bere vědomí informaci o změně plánu kontrol pro rok 2014
a souhlasí s návrhem změn tohoto plánu.
21. Analýza rizik v projektech
Předsednictvo bere na vědomí informaci o analýze rizik v projektech podporovaných
v rámci veřejných soutěží TA ČR.
Předsednictvo ukládá KaTA provést analýzu rizik na případech 17 předčasně
ukončených projektů z programu ALFA. Tato analýza by mohla vhodně doplnit
pohled na užitečnost navrhované metody pro rozhodování o plánování kontrol
u příjemců.
O: KaTA
KT: 15. 8. 2014
22. Informace k projektům společnosti PrimeCell
Předsednictvo bere na vědomí informaci k projektům společnosti PrimeCell.
23. Zrušení zadávacího řízení TB030MPO005, TB03MPSV013
Předsednictvo bere na vědomí informaci o zrušení zadávacích řízení k veřejným
zakázkám TB030MPO005 a TB03MPSV013.
24. Informace o dokumentech o spolupráci v ČR – Memoranda
Předsednictvo bere na vědomí informace o dokumentech o spolupráci TA ČR
s jinými institucemi a organizacemi v ČR.
Předsednictvo ukládá KaTA připravit na příští jednání přTA informaci o obecném
znění všech třech typů memorand – Memorandum o porozumění, Memorandum
o spolupráci (vč. Akčního plánu) a Dohody o spolupráci, kterou TA ČR uzavírá
s ústředními orgány státní správy (1).
O1: KaTA
KT: 5. 8. 2014
Dále přTA pověřilo KaTA, aby pravidelně aktualizovala seznam všech podepsaných
memorand, a to dle typu subjektu a druhu memoranda či dohody (2).
O2: KaTA
KT: 16. 9. 2014
25. Informace o pokračujících činnostech zobrazení projektu INKA – ve formátu XML
Předsednictvo bylo informováno o postupu prací při tvorbě zobrazení výsledků
projektu INKA ve formátu XML.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
26. Informace o opatřeních v souvislosti s novými evropskými předpisy
Předsednictvo bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy na nový režim
veřejné podpory a ukládá KaTA učinit navrhovaná opatření:
• zaslat všem příjemcům (výzkumným organizacím) požadavek na doručení
nového čestného prohlášení, že splňují definici VO ve smyslu nových
evropských pravidel veřejné podpory, a to v souladu se zákonem
č. 130/2002 Sb. (1)
• všechny programy znovu oznámit EK, zároveň změny zaslat RVVI s tím, že
budou RVVI předloženy také ty úpravy programů, které nepodléhají
schválení vládou (2).
• dodatky ke smlouvám – v případě žádosti příjemce je možné formou
dodatku odstranit povinnost vracet výnos z obchodního využití pilotních
projektů a prototypů (3).
O1: KaTA
KT: 29. 8. 2014
O2: KaTA
KT: 29. 8. 2014
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O3: KaTA

KT: 29. 8. 2014

27. Různé
PK informoval, že Ministerstvo financí ČR vyhovělo žádosti TA ČR ve věci jeho
nominace za TA ČR do nově ustanovené pracovní skupiny k finančním nástrojům
a vyzvalo TA ČR k aktivní spolupráci.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
Další zasedání:

datum: 7. 8. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 218. zasedání předsednictva TA ČR
Program 218. zasedání přTA
Přehled úkolů z 218. zasedání přTA

Zapsal:

Orlová, Ondračková

Kontroloval:

Bízková
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