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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 221

Datum: 28. 8. 2014

Od–do: 10:00–17:30 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), Ing. Pavel Komárek,
CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni:
Jednání řídil: RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 220. zasedání přTA
Zápis z 220. zasedání přTA z 14. 8. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Rizika/hrozby systému Patriot
Předsednictvo projednalo předložený přehled rizik a bere jej na vědomí.
3. Strategie TA ČR – návrhy cílů
Předsednictvo se dohodlo, že k podkladům ke Strategii TA ČR zašle své
připomínky, a to do 3. 9. 2014 s tím, že dokumenty budou převedeny do formy
Google dokumentů. Na následujícím jednání bude přTA diskutovat tyto připomínky.
O: přTA
T: 3. 9. 2014
4. Zadání pro další činnost pracovní skupiny statistika
Projednání tohoto bodu bylo odloženo na příští zasedání přTA.
5. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA02030616
Příjemce žádá po odstoupení dalšího účastníka projektu o možnost dořešení celého
projektu bez jeho účasti.
Na základě této změny příjemce sám požádal začátkem roku 2014 o pozastavení
dotace pro rok 2014, a to do doby vyřešení uvedených změn. Veškeré aktivity nyní
financuje z vlastních zdrojů.
Příjemce dále žádá o změnu zdroje naměřených dat k dosažení výsledku projektu.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádosti schválit.
KaTA navrhuje schválit žádost o odstoupení dalšího účastníka a příjemci zaslat
novou Smlouvu o poskytnutí účelové podpory se závaznými parametry a novými
Všeobecnými podmínkami. Druhou část žádosti, tedy žádost o změnu zdroje
naměřených dat k dosažení výsledku projektu doporučuje KaTA vzít na vědomí.
Předsednictvo souhlasí s požadovanou změnou projektu TA02030616 s tím,
že KaTA byla pověřena zjistit, zda byl návrh projektu bonifikován na základě účinné
spolupráce a v případě, že tomu tak bylo, bude příjemci zkrácena část dotace
o tu částku, která byla poskytnuta na projekt na základě této bonifikace.
O1: KaTA
T: 10. 9. 2014
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Předsednictvo bere na vědomí změnu zdroje naměřených dat k dosažení výsledku
projektu TA02030616.
TE01020218
Příjemce žádá o schválení nákupu služeb dalšího účastníka od jeho dceřiné
společnosti. Jedná se tedy o osoby spojené ve smyslu § 23 odst. 7 zákona
č. 586/1992 Sb.
Příjemce projektu na základě rozhodnutí přTA z 215. zasedání doložil informace:
• v jakých letech a v jakém objemu budou služby poskytnuty;
• průzkum trhu/doložení toho, že jiná instituce či společnost mimo konsorcium
není schopna dodat požadované služby dané kvality pro potřeby projektu.
Od příjemce byly vyžádány ještě další upřesňující informace (detailní rozpis
požadované služby, tak aby mohlo být v případě kontrol posouzeno, že se jedná
o náklad splňující 3E). Příjemce požadované informace nedoložil v požadovaném
rozsahu.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit. Naopak tutor projektu schválení
žádosti nedoporučil.
KaTA považuje předložené zdůvodnění včetně upřesňujících informací
za nedostatečné ke schválení nákupu služeb od dceřiné společnosti.
Předsednictvo na základě nedostatečného odůvodnění příjemce projektu
TE01020218 s přihlédnutím k rozdílným stanoviskům tutora a zpravodaje, zamítá
žádost o schválení nákupu služeb od jeho dceřiné společnosti.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA02030394
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku ze 7/2014 na 11/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo
TA02030394.

schvaluje

prodloužení

termínu

dosažení

výsledku

projektu

TA01020930
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku z 11/2014 na 12/2015.
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 TA01020930.
TA02020777
Příjemce žádá u výsledku V002 o změnu:
• termínu dosažení výsledku z 6/2014 na 12/2014,
• druhu výsledku a s tím související posunutí termínu dosažení z 6/2014 na
12/2014.
Dále příjemce žádá u výsledku V001 o změnu:
• termínu dosažení jednoho výsledku z 6/2014 na 12/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
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KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny u výsledku V002,
avšak nalezla administrativní překážky u žádosti u výsledku V001.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o této žádosti.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
6. Změna programů TA ČR v souvislosti s novými pravidly veřejné podpory
KaTA předložila přTA podklady k programům TA ČR s rozdělením dle následujících
skupin:
1. skupina – změna programů dle nových pravidel veřejné podpory
2. skupina – věcné úpravy programů, které nepodléhají schválení úprav
3. skupina – změna programů podléhajících schválení vládě
4. skupina – návrhy nových programů
Předsednictvo se dohodlo, že kategorie průmyslový výzkum nebude explicitně
uváděna ve znění programů TA ČR s tím, že dle nové definice aplikovaného
výzkumu, který zahrnuje i experimentální vývoj, bude v programech uváděna pouze
kategorie aplikovaného výzkumu.
V rámci projednávání uvedení článků Nařízení týkající se podpory na inovace se
přTA dohodlo, že do programů bude uvedeno, že TA ČR poskytuje podporu nejen
podle článku 25, ale i 28 a 29 Nařízení.
Dále se přTA dohodlo, že v textu programů bude ponechána část o motivačním
účinku.
Bylo projednáno znění programů DELTA, OMEGA a BETA, do jejichž textů byly
zapracovány drobné změny přímo na zasedání přTA.
Takto upravené podklady ke změnám programů přTA schvaluje a ukládá KaTA, aby
je předala k projednání na 42. zasedání VR.
O: KaTA
T: 29. 8. 2014
Předsednictvo bere na vědomí návrhy nových programů s tím, že tyto budou ještě
dále diskutovány.
7. Upřesnění hodnoticího procesu programu EPSILON
Předsednictvo přijímá navrhovanou variantu KaTA o podobě pořadníku
(za jednotlivý podprogram) po RP, o řazení projektů pod hranicí disponibilních
prostředků a k mechanismu přepočtu pořadníku (za jednotlivý podprogram) při
změně ne/doporučení návrhu projektu k podpoře na jednání přTA. Nejedná se
o změnu zadávací dokumentace, pouze o technické upřesnění podoby pořadníků.
8. Aktualizace seznamu odborných hodnotitelů pro program EPSILON
Předsednictvo bere na vědomí předložený seznam odborných hodnotitelů pro
program EPSILON a schvaluje Ing. Václava Veselého jako odborného hodnotitele
pro program EPSILON.
9. Jmenování předsedů a místopředsedů oborových panelů EPSILON
Předsednictvo jmenuje předsedy a místopředsedy jednotlivých oborových panelů
programu EPSILON dle návrhu KaTA uvedeném v podkladech k tomuto bodu.
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U hlasování o jmenování předsedy panelu č. 6 se MB zdržel hlasování.
10. Ověření hlasování per rollam ke stížnostem v rámci ALFA4
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o stížnostech
o nedoporučení projektů k podpoře v rámci ALFA4. Na základě tohoto hlasování
přTA rozhodlo o zamítnutí stížností k projektům TA04021404, TA04010450,
TA04010313,
TA04011054,
TA04010833,
TA04030343,
TA04010590,
TA04011198,
TA04020487,
TA04021648,
TA04021148,
TA04010625,
TA04010365,
TA04031612,
TA04010346,
TA04010066,
TA04010968,
TA04020675.
Zápis o usnesení přTA schváleném per rollam je přílohou tohoto zápisu.
11. Realizační semináře k programu ALFA 4
Předsednictvo souhlasí s konáním realizačních seminářů k 4. veřejné
soutěži programu ALFA v termínech 2. 10. (Brno) a 7. 10. (Praha). Těchto seminářů
se za přTA zúčastní MB.
V souvislosti s realizačními semináři byla projednána možnost uspořádání dalšího
semináře, zaměřeného na nejčastější problémy při realizaci. Na návrh Oddělení
realizace projektů a v souvislosti s nabídkou CDV byla diskutována možnost
uspořádat seminář v sídle CDV.
Předsednictvo souhlasí s pořádáním takového semináře v termínu 2. 10. za účasti
MB s tím, že tento seminář je určen všem zájemcům.
KaTA zajistí vše potřebné ze strany TA ČR pro konání všech seminářů.
O: KaTA
T: 9. 9. 2014
12. Rozhodnutí o stížnosti TG01010045
Předsednictvo v souladu se stanoviskem kontrolní rady zamítá stížnost příjemce
projektu TG01010045.
13. SME-24 Směrnice pro řízení rizik TA ČR v1
Předsednictvu byla představena směrnice pro řízení rizik. S. Masák, manažer rizik,
uvedl, že nyní se zpracovávají metody a analýzy související s řízením rizik, které
budou přTA předloženy do konce listopadu t. r. Za jednotlivé oblasti bezpečnosti
odpovídají další pověření zaměstnanci KaTA (Knorr, Klimeš, Synek, Kubíček).
Bylo uvedeno, že přehledy rizik jednotlivých oblastí budou ohodnoceny z hlediska
rizikovosti a následně identifikovány nejzásadnější problémy.
Předsednictvo schvaluje SME-25 Směrnici pro řízení rizik a žádá manažera rizik
o předložení avizovaných závěrů a analýz rizik a o předložení návrhu řešení
problematických oblastí po jejich identifikaci.
O: KaTA
T: 27. 11. 2014
14. Návrh Dohody o spolupráci mezi TA ČR a ČBÚ
Předsednictvo schvaluje upravený návrh Dohody o spolupráci nad rámec programu
BETA ve znění se změnami navrženými ze strany ČBÚ a ukládá KaTA připravit
dokument k podpisu pro osobní jednání předsedkyně TA ČR s předsedou ČBÚ.
O: KaTA
T: 3. 9. 2014
15. Spolupráce s Discovery Park Praha
Předsednictvo schvaluje podpis upraveného Letter of Intent s Discovery Park Praha
s tím, že logo TA ČR nebude žadateli poskytnuto k využití.
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16. Vyplněný dotazník EK Science 2.0
Předsednictvo TA ČR souhlasí s navrženým způsobem vyplnění dotazníku „Science
2.0“: science in transition pro DG RTD a CONNECT za TA ČR v procesu veřejné
konzultace k otázkám „Science 2.0“.
Předsednictvo TA ČR pověřuje ředitelku sekce IV. odesláním (vyplněním on-line)
dotazníku veřejné konzultace „Science 2.0“.
O: Perglová
T: 5. 9. 2014
17. Příprava workshopu V4
Předsednictvo se dohodlo, že workshop bude probíhat ve 2 částech – části veřejné
a části neveřejné. Neveřejná část se zaměří na sdílení zkušeností mezi agenturami
v celém cyklu veřejných soutěží a zároveň i na roli agentur v programovém období
2014 – 2020 ESIF.
Veřejná část bude na pozvání, bude půldenní a vystoupí na ní experti Světové
banky a jejich spolupracovníci ze zahraničních agentur. Cílem je představit
revoluční přístupy k podpoře VaV v těchto agenturách.
Jelikož je workshop organizován ve spolupráci se Světovou bankou a NCBR,
je nutné tuto změnu programu konzultovat s partnery před jejím uveřejněním (1).
Tato konzultace proběhne začátkem příštího týdne, následně bude finalizovaný
program zaslán VR (2).
O1: KaTA
KT: 3. 9. 2014
O2: KaTA
T: 5. 9. 2014
18. Nabídka externí firmy k účasti TA ČR na seminářích
TA ČR byla oslovena s nabídkou spolupráce na sérii vzdělávacích seminářů
„Evropské dotace pro podnikatele 2014 – 2020“.
Předsednictvo si vyžádalo od KaTA další informace k pořádání těchto seminářů.
O: KaTA
T: 2. 9. 2014
19. Tutoři – závěry ze společného jednání s výzkumnou radou
MJ informoval přTA o závěrech ze společného jednání se zástupci VR
k problematice tutorů TA ČR, které se uskutečnilo dne 29. 7. 2014.
Předsednictvo bere předložené informace na vědomí.
20. CK2 – stav spolupráce projektů na 3. a 12. místě
Předsednictvo bere na vědomí informace o spolupráci projektů č. TE0200011
a TE0200086.
Předsednictvo potvrzuje, že po získání písemného souhlasu může být s příjemcem
projektu č.TE02000032 zahájeno negociační jednání, kterého se účastní zástupce
KR.
21. Odpověď na Doporučení a stanoviska z 35. zasedání KR
Předsednictvo souhlasí s návrhem odpovědi na Doporučení a stanoviska
z 35. zasedání kontrolní rady TA ČR a pověřuje KaTA předložit jej předsedkyni
k podpisu a následnému odeslání předsedovi KR.
O: KaTA
T: 29. 8. 2014
22. Podklady pro 42. zasedání VR
Předsednictvo projednalo předložený seznam podkladů pro jednání VR a pověřilo
KaTA ve spolupráci s RB kontrolou a předložením relevantních podkladů na
42. zasedání VR.
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O: KaTA+přTA

T: 1. 9. 2014

23. Obecná pravidla ukončování projektů
Předsednictvo diskutovalo předložený podklad k obecným pravidlům ukončování
projektů a žádá KaTA o dopracování, a to zejména v návaznosti na zákon
č. 130/2002 Sb., na znění Smluv o poskytnutí účelové podpory uzavřených projektů
a znění vnitřní směrnice k ukončování projektů, a to tak, že dané předpisy budou
v materiálu citovány a k nim bude uvedeno, jak bylo a bude s projekty, které jsou
ukončeny a ukončovány, naloženo v souladu s výše uvedenými právními akty (1).
O1: KaTA
T: 2. 9. 2014
Předsednictvo očekává úplnou právně relevantní informaci, která bude sloužit jako
základ pro seznámení se s danou problematikou při případných kontrolách
v budoucnosti odpovědnými kontrolními orgány, např. NKÚ.
Předsednictvo dále žádá KaTA, aby zjistila, zda TA ČR obdržela odpověď od ÚOHS
týkající se doporučeného postupu při zjištění podezření na porušení pravidel
veřejné podpory (2).
O2: KaTA
T: 5. 9. 2014
Předsednictvo pověřuje KaTA, aby zformulovala žádost adresovanou MF, MŠMT
a RVVI o výklad zákona č. 218/2000 Sb. a zákona 130/2002 Sb., ve věci
definitivního poskytnutí dotace a možnosti zásahu poskytovatele v případě
podezření, že druhá smluvní strana ve smlouvě nedodržela pravidla veřejné
podpory v návaznosti na informaci z ÚOHS (3).
O3: KaTA
T: 10. 9. 2014
24. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo pověřuje KaTA, aby se zabývala návrhem zákona, kterým se mění
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), a některé další zákony a zajistila jeho připomínkování
ze strany TA ČR (1).
O1: KaTA
T: 5. 9. 2014
Dále KaTA předá podklady PK k Návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou
republikou a Francouzskou republikou týkající se spolupráce v oblasti průzkumu
a využití kosmického prostoru k mírovým účelům (2).
O2: KaTA
T: 1. 9. 2014
25. Průběžné informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.
26. Průběžné informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR.
27. Průběžné informace o IS TA ČR
Tato informace bude předložena na 222. zasedání přTA.
28. Spolupráce s thajskou univerzitou
Předsednictvo pověřuje pracovní skupinu pro mezinárodní spolupráci, aby se tímto
podnětem zabývala a následně předložila své závěry a doporučení na zasedání
přTA.
O: KaTA
T: 16. 9. 2014
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29. Informace o partnerských institucích v Čínské lidové republice
Předsednictvo pověřuje pracovní skupinu pro mezinárodní spolupráci, aby se touto
problematikou zabývala a následně předložila své závěry a doporučení na zasedání
přTA.
O: KaTA
T: 16. 9. 2014
30. Prověření smluv o poskytnutí účelové podpory
Předsednictvo bere předložený podklad na vědomí s tím, že tento bod bude
v budoucnu zařazen na program přTA jako bod k zevrubné diskuzi.
KaTA připraví podklad k diskuzi s příklady. Podklad KaTA předloží přTA
s předstihem před samotným zasedáním přTA (cca týden dopředu), aby mělo přTA
dostatek prostoru na prostudování podkladu.
O: KaTA
KT: 16. 9. 2014
31. Přehled stavu závěrečných oponentních řízení u podpořených projektů
Předsednictvo bere na vědomí předložený přehled stavu závěrečných oponentních
řízení u podpořených projektů s informací o odeslání základních údajů o těchto
projektech do IS VaV (CEP) z důvodu nutnosti dodržet termín stanovený v zákoně.
32. Prověření aplikace Helpdesk – zodpovězení dotazu
Předsednictvo bere na vědomí zodpovězení dotazu k možnosti nárokování
mzdových nákladů prostřednictvím průměrné mzdové sazby za oddělení místo
individuálních nároků.
Po konzultaci s Oddělením kontroly projektů byl dotaz vypořádán se závěrem, že
nárokování mzdových nákladů není za daných okolností možné průměrnou
mzdovou sazbou. Tato záležitost však bude dále diskutována na nejbližším jednání
předsednictva.
33. Předávání informací o projektech mezi organizačními složkami státu
Předsednictvo bere na vědomí zpracované právní stanovisko k předávání informací
o projektech mezi organizačními složkami státu.
Předsednictvo konstatuje, že v případě požadavku ze strany jiné organizační složky
státu, může TA ČR poskytnout informace o projektech dle stanovených postupů
(podpis protokolu a čestného prohlášení ze strany žadatele). Obdobně by mohl být
tento postup využit i v případě požadavku TA ČR na poskytnutí takovýchto
informací od jiného subjektu státní správy.
34. ALFA4 – informace o jednáních před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA k návrhům projektů č. TA04010364,
TA04031328, TA04030998, TA04020952 a TA04020984 a pověřuje KaTA
zpřístupnit Smlouvu o poskytnutí podpory příjemcům těchto projektů v informačním
systému PATRIOT.
Předsednictvo bere na vědomí informace o termínech osobních jednání s příjemci
projektů č. TA04020506, TA04030824, TA04031603, TA04010218 a TA04011345.
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA ve věci stížnosti projektu č. TA04020797
a vyčká na reakci KR.
Předsednictvo pověřuje KaTA, aby informovala příjemce projektu TA04020952,
že musí o jakoukoli změnu zažádat v souladu se směrnicí TA ČR č. SME-07.
O: KaTA
T: 5. 9. 2014
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35. Informace z jednání se zástupci Ministerstva dopravy
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání se zástupci MD, které se
uskutečnilo dne 20. 8. 2014 v sídle TA ČR za účasti RB, člena VR a zástupců
KaTA.
36. Různé
VK informoval o účasti na slavnostním otevření superpočítačového centra IT4I,
které se uskutečnilo dne 26. 8. 2014 v Ostravě.
RB uvedla, že dne 14. 10. se uskuteční workshop pořádaný Technologickým
centrem AV ČR a Inženýrskou akademií. Této akce se zúčastní PK a bude
prezentovat informace k projektu INKA.
Dne 12. a 16. 9. 2014 se uskuteční semináře k programům TA ČR. Tajemnice přTA
rozešle členům přTA harmonogram těchto akcí (1) a přTA se k němu vyjádří i se
zapojením k jednotlivým úsekům prezentací (2).
O1: KaTA
T: 29. 8. 2014
O2: přTA
T: 3. 9. 2014
Další zasedání:

datum: 4. 9. 2014 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 221. zasedání předsednictva TA ČR
Program 221. zasedání přTA
Přehled úkolů z 221. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 19. 8. 2014

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bunček
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