č.j.: TACR/10004/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 219

Datum: 7. 8. 2014

Od–do: 9:30–17:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), Ing. Pavel Komárek,
CSc. (PK), Ing. Luděk Knorr (LK), Petra Ondračková (PO)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK),
Drahuše Rottová, DiS. (DR),
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisů a úkolů z 217. a 218. zasedání přTA
Připomínky k zápisům z 217. a 218. zasedání přTA z 31. 7. 2014 byly vypořádány.
Úkoly vyplývající z těchto zápisů jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Jmenování členů oborových panelů programu EPSILON a odvolání člena
panelu č. 3
Předsednictvo se zabývalo nominacemi VR do oborových panelů programu
EPSILON.
Předsednictvo jmenuje nové členy jednotlivých oborových panelů programu
EPSILON.
V souladu s dosavadní praxí se přTA rozhodlo odvolat nově jmenované členy z rad
jiných programů TA ČR na některém z dalších zasedání a uložilo KaTA předložit
jejich seznam (1). Předsednictvo také žádá o předložení seznamu, kde bude
uveden počet nominací z jednotlivých institucí (2).
O1: KaTA
T: 26. 8. 2014
O2: KaTA
T: 26. 8. 2014
3. Jmenování členů Rady programu EPSILON
Předsednictvo se zabývalo nominacemi nových členů do Rady programu EPSILON,
navrženými VR.
V souladu s návrhem VR se přTA rozhodlo jmenovat Ing. Lucii Roseckou, Ing. Jiřího
Reisse, CSc. MBA, Mgr. Jaroslava Kepku, Ing. Vojtěcha Jebáčka, Ph.D., MBA členy
RP EPSILON.
4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01020366
Příjemce žádá o:
• posun termínu dosažení jednoho výsledku z 6/2014 na 12/2014 a o posun
termínu dosažení tohoto výsledku z 8/2014 na 12/2014
• posun termínu realizace druhého výsledku z 12/2014 na 6/2015.
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 posun termínu dosažení obou výsledků a posun termínu
dosažení i realizace druhého výsledku.
TA02010886
Příjemce žádá o změnu dílčích cílů projektu pro roky 2014 a 2015.
V souvislosti s touto změnou dojde ke změně výsledku.
Dále v návaznosti na schválenou změnu z roku 2013 příjemce žádá pouze o změnu
názvu dílčího cíle na rok 2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu dílčích cílů projektu a změnu výsledku projektu
TA02010886.
5. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB030MZV007, TB03MPSV007
TB03MPSV009
Předsednictvo rozhodlo o:
• výběru nabídky uchazeče Univerzita Palackého v Olomouci, v poptávkovém
řízení TB030MZV007 s názvem „Zahraničněpolitická praxe a historická
paměť (Percepce přelomových kapitol československých dějin u české
veřejnosti a její dopady na zahraniční politiku ČR)“ jako nejvhodnější.
• výběru nabídky uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
v poptávkovém řízení TB03MPSV007 s názvem „Rozvoj znalostních
systémů BOZP jako významného nástroje pro prevence rizik“ jako vhodné.
• výběru nabídky uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
v poptávkovém řízení TB03MPSV009 s názvem „Model systému
celoživotního vzdělávání v BOZP“ jako vhodné.
6. Zařazení návrhu výzkumné potřeby Ministerstva kultury do programu BETA
Dne 28. 7. 2014 obdržela KaTA dopis Ministerstva kultury, ve kterém předkládá
jednu mimořádnou výzkumnou potřebu. Důvodem je současné nejednotné řešení
vedení evidence a registrace kulturních organizací a grantových/dotačních titulů v
rámci jednotlivých odborů MK.
Na základě diskuse se přTA rozhodlo neschválit zařazení návrhu mimořádné
výzkumné potřeby MK do programu BETA, a to vzhledem k tomu, že ho nepovažuje
za výzkum.
KaTA zajistí dopis s odpovědí v tomto smyslu. Zároveň bude MK informováno, že
TA ČR připravuje vlastní informační systém pro podávání, realizaci
a vyhodnocování projektů, u kterého se počítá s možností využití i pro jiné
poskytovatele veřejné podpory.
O: KaTA
T:14. 8. 2014
7. Rozhodnutí o dalším postupu v projektu TB0200MV026 „Vývoj software pro popis
archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování archiválií
metodou PCP
Předsednictvo TA ČR bylo informováno o postupu v projektu č. TB0200MV026
„Vývoj software pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro
zpracování archiválií metodou PCP“. Dále byla přTA předložena informace pro
Evropskou komisi „Stav a historie implementace PCP v ČR prostřednictvím TA ČR“.
Na základě diskuse se přTA rozhodlo vyčkat na rozhodnutí ÚOHS a rámcovou
smlouvu u výše uvedeného projektu zatím nepodepisovat.
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Informativní materiál pro Evropskou komisi byl schválen.
8. SME-07 Směrnice pro změnová řízení projektů – verze 4
Předsednictvu byla předložena změna SME-07 Směrnice pro změnová řízení
projektů – verze 4, která vyplývá z úkolu z 218. zasedání přTA.
Předsednictvo schvaluje SME-07 Směrnici pro změnová řízení projektů – verze 4.
9. RAD-04 Organizační řád TA ČR – verze 2
Požadavek na změna Organizačního řádu vyplynul z úkolu ze 195. zasedání přTA,
a proto KaTA předkládá tento podklad.
Předsednictvo projednalo předložený text s tím, že připomínky budou zapracovány
právním oddělením a na dalším zasedání bude předložen čistopis Organizačního
řádu TA ČR – verze 2.
O: KaTA
12. 8. 2014
10. Informace k negociačním jednáním ALFA 4
Předsednictvo bylo informováno o negociačním jednání v rámci 4. veřejné soutěže
programu ALFA. U 8 podpořených projektů ve ALFA4 doporučily hodnotící orgány
snížení nákladů o více než 25 %.
Předsednictvo na základě diskuse rozhodlo o tom, že k jednání o možnostech
úpravy nákladů bude pozván pouze příjemce projektu č. TA04020506, u kterého tak
rozhodlo přTA při hodnocení návrhů projektů ve 4. VS programu ALFA.
Příjemci dalších 7 projektů budou informováni o tom, že přTA rozhodlo o krácení
jejich nákladů v souladu s hodnoticími orgány a zároveň budou vyzvání k vyjádření.
Následně budou pozváni k prezenčnímu projednání, jehož hlavním bodem bude
diskuse o dopadech tohoto krácení.
O: KaTA
T: 14. 8. 2014
K prezenční negociaci budou vyzváni i žadatelé v dalších 3 případech, které byly
identifikovány v průběhu hodnotícího procesu.
11. Dohoda o spolupráci TA ČR a MV
Předsednictvu byla předložena dohoda o spolupráci TA ČR a MV.
Předsednictvo schvaluje Dohodu o spolupráci s drobnou úpravou v článku 2 odst.
1, kde bude vyškrtnut text: ,,na úrovni náměstka/místopředsedy anebo ředitelů
sekcí/odborů“.
12. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
13. Zadání pro další činnost pracovní skupiny ke statistice
Předsednictvo projedná zadání pro další činnost PS statistika na některém
z následujících zasedání.
14. Implementační plán ve smlouvách ukončených projektů
Předsednictvo obdrželo informaci o doslovném znění té části smluv s příjemci, která
se týká implementačního plánu.
15. Obecné znění memorand TA ČR
Předsednictvo projedná obecné znění memorand TA ČR na 220. zasedání.
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16. Informace z jednání členů předsednictva
Předsednictvo projedná informace z jednání členů přTA na 220. zasedání.
17. Informace předsedkyně z kontrolní a výzkumné rady
Předsednictvo projedná informace z VR a KR na 220. zasedání.
18. Struktura projektů podpořených v TA4 dle přiřazení k odbornému panelu a dle typu
hlavního řešitele
Předsednictvo projedná strukturu podpořených projektů na 220. zasedání.
Další zasedání:

datum: 14. 8. 2014 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 219. zasedání předsednictva TA ČR
Program 219. zasedání přTA
Přehled úkolů z 219. zasedání přTA

Zapsal:

Orlová

Kontroloval:

Bízková
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