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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 222

Datum: 4. 9. 2014

Od–do: 13:30–18:45 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 221. zasedání přTA
Zápis z 221. zasedání přTA z 28. 8. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Strategie TA ČR – návrhy cílů – připomínky přTA
Předsednictvo diskutovalo zaznamenané připomínky k podkladům ke Strategii
TA ČR, které učinili jednotliví členové přTA, za účasti odpovědných pracovníků za
Strategii.
Bylo dohodnuto, že KaTA zohlední připomínky formálního charakteru a ty, které
nejsou problematické. K problematickým připomínkám se sejdou odpovědní
pracovníci KaTA s jednotlivými členy přTA a při osobním jednání budou tyto
vypořádány.
KaTA do příštího týdne zpracuje dle výše uvedeného všechny připomínky (1) a do
14 dní bude předložena další verze Strategie TA ČR k projednání na přTA (2).
O1: KaTA
T: 12. 9. 2014
O2: KaTA
T: 23. 9. 2014
3. Zadání pro další činnost pracovní skupiny statistika
Předsednictvo diskutovalo zadání pro další činnost pracovní skupiny statistika.
Předsednictvo oceňuje zpracovaný materiál předložený pracovní skupinou ke
statistice a ukládá KaTA využít tento podklad při nejbližší novelizaci zákona
č. 130/2002 Sb.
O: KaTA
KT: 30. 10. 2014
4. Návrh KaTA na řešení podnětu z Helpdesk
Předsednictvo se opětovně zabývalo jedním z podnětů v rámci aplikace Helpdesk,
který byl předložen na 221. zasedání a týkal se dotazu k možnosti nárokování
mzdových nákladů ve formě průměrné mzdové sazby za oddělení místo
individuálních nároků. Tento dotaz byl již v aplikaci Helpdesk vypořádán.
Předsednictvo pověřuje KaTA, aby v rámci aplikace Helpdesk upřesnila citaci
k tomuto dotazu o informaci, že nárokování mzdových nákladů prostřednictvím
průměrné mzdové sazby za oddělení místo individuálních nároků je možné pouze
u projektů ESIF (formy grantů a vratné pomoci jsou definovány v Nařízení EP
a Rady EU o společných ustanoveních v článku 67. Tento článek upravuje nejen
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formy zjednodušených nákladů, ale i způsoby jejich určení v rámci ESI fondů) dle
zákona č. 218/2000 Sb., § 14, odst. 8.
O: KaTA
T: 9. 9. 2014
5. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA03010331
Příjemce žádá o přidání výsledku s termínem dosažení 12/2014 a termínem
realizace 1/2016. Dále příjemce žádá o přidání dílčího cíle v období 2014.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo
TA03010331.

schvaluje

přidání

výsledku

a

přidání

dílčího

cíle

projektu

6. Návrh změny SME-07 Směrnice pro změnová řízení projektů
KaTA předložila přTA návrh na změnu SME-07 Směrnice pro změnová řízení
projektů. KaTA uvádí, že v souvislosti s optimalizací procesů TA ČR a přípravou
procesů a vnitřních předpisů na implementaci ESIF byly započaty práce na
komplexní novele.
Předsednictvo schvaluje navrhované úpravy Směrnice s tím, že KaTA její znění
upraví na základě připomínek přTA týkajících se pravomoci podepisování
dokumentů souvisejících se změnovými řízeními (1).
Dále KaTA upraví předloženou tabulku s typologií změn a rozešle ji přTA
k připomínkám (2).
O1: KaTA
T: 10. 9. 2014
O2: KaTA
T: 5. 9. 2014
Předsednictvo rozhodlo, že do doby dokončení SME-07, v případě smluv, které
explicitně neřeší možnost přesunu nákladů mezi položkami do výše 20 %, se tyto
přesuny považují za povolené a v souladu s tímto stanoviskem budou vyřizovány
žádosti o změnu.
7. Schválení mimořádné kontroly projektu v rámci ALFA4
KaTA předložila přTA v souladu se SME–22 Směrnicí o veřejnosprávní finanční
kontrole návrh na uskutečnění mimořádné kontroly na místě u projektu
TA04011245. Vzhledem k věcné blízkosti a identifikované možné duplicitě
podpořených činností u projektu TA04010896 bude provedena mimořádná kontrola
na místě i tohoto projektu.
Předsednictvo schvaluje uskutečnění mimořádné kontroly na místě u žadatelů
o podporu – TA04011245 a TA04010896, a to před podpisem Smlouvy o poskytnutí
účelové podpory.
8. Pokračování soutěže v rámci výběrového řízení metodou PCP
KaTA předložila přTA k projednání otázku zahájení navazujícího jednacího řízení
bez uveřejnění se společnostmi Multimedia atelier s. r. o. a DATERA s. r. o.,
předkladateli vybraných návrhů v rámci soutěže o návrh pro projekt „Hledání
projektových duplicit/metoda PCP“.
V případě zahájení žádá KaTA o navržení členů jednací (hodnoticí) komise.
Dále přTA bylo informováno o uzavření první etapy projektu – soutěže o návrh
– a s tím související úhrady soutěžních cen.
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Předsednictvo schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na
soutěž o návrh s vybranými účastníky soutěže – Multimedia atelier s. r. o.
a DATERA s. r. o.
Předsednictvo určuje, že jednání provede komise ve složení M. Bunček, L. Knorr,
R. Lupták.
Tato komise plní také úlohu komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnocení výsledných návrhů řešení dojednaných projektů pro toto
řízení.
Předsednictvo dále schvaluje první etapu PCP – soutěž o návrh a ukládá vyplatit
soutěžní ceny v souladu se schválenou soutěžní dokumentací, a to jako
institucionální prostředky.
9. Rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB0300MD010
Předsednictvo rozhodlo, na základě doporučení hodnoticí komise, o výběru nabídky
uchazeče Československý Lloyd spol. s r. o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
– Karlín, IČ: 44264640, v poptávkovém řízení TB0300MD010 s názvem
„Vypracování metodiky měření emisí výfukových plynů lodních motorů
instalovaných na plavidlech“ jako vhodné.
10. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB020CBU001
Předsednictvu bylo předloženo doporučení hodnoticí komise o výběru nabídky
uchazeče Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1, IČ: 25798,
v otevřeném zadávacím řízení TB020CBU001 s názvem „Výzkum technologických
možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na
životní prostředí a jejich legislativní zajištění“ jako nejvhodnější.
Předsednictvo pověřuje KaTA, aby prověřila, zda tento projekt není duplicitní
s projektem v rámci programu Centra kompetence 2. veřejné soutěže, aby nedošlo
k dvojímu financování ze strany TA ČR.
O: KaTA
T: 12. 9. 2014
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
11. Obecná pravidla ukončování projektů
Předsednictvo se zabývalo předloženým podkladkem KaTA k obecným pravidlům
ukončování projektů vytvořených na základě zkušeností s prvními končícími
projekty programů TA ČR (ALFA a OMEGA), u kterých je postupováno v souladu se
SME-03 Směrnicí pro oponentní řízení.
LK a L. Pilátová představili přTA návrh rozpracování procesu ukončování řešení
projektů v souvislosti se závěrečným oponentním řízením.
Bylo uvedeno, že KaTA bude na jednání přTA předkládat s pravidelností 1krát za
3 měsíce seznam projektů s návrhem na jejich ukončení. KaTA v přehledu vyznačí
problematické projekty a přTA se jimi bude podrobně zabývat. První přehled by
KaTA měla předat na konci září t. r.
V souvislosti s ukončováním projektů byla diskutována i SME-03 Směrnice pro
oponentní řízení do které KaTA zapracuje i detaily ukončování projektů.
Předsednictvo na základě zkušenosti z prvních oponentních řízení a v souladu se
SME-03 a Smlouvou o poskytnutí účelové podpory rozhodlo o úpravě SME-03
v návaznosti na tyto dosavadní zkušenosti. Úprava SME-03 bude předložena na
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některé z příštích zasedání přTA se zapracováním diskutovaných záležitostí (1).
K této Směrnici bude předložen i popis situace v letošním roce a návrh řešení (2).
O1: KaTA
KT: 30. 9. 2014
O2: KaTA
KT: 30. 9. 2014
Předsednictvo rozhodlo, že po projednání na přTA budou vždy zveřejněny výsledky
jednání na webových stránkách TA ČR ve formě seznamu ukončených projektů.
12. Změna programů TA ČR v souvislosti s novými pravidly veřejné podpory po
projednání VR
Předsednictvo na základě závěrů ze 42. zasedání výzkumné rady projednalo změny
programů TA ČR v souvislosti s novými pravidly veřejné podpory.
Dle usnesení VR bylo přTA doporučeno programy předložit na jednání RVVI
s výjimkou programů OMEGA a ZÉTA, kterými se bude VR nadále zabývat.
Předsednictvo bere na vědomí doporučení VR k návrhům změn programů TA ČR.
Předsednictvo pověřuje KaTA, aby ještě zkontrolovala znění programů BETA
a DELTA (1).
Na základě tohoto pověřuje přTA RB, aby projednala úpravu programu BETA
s MZV (2).
O1: KaTA
T: 30. 9. 2014
O2: přTA
KT: 30. 9. 2014
13. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.
14. Problematika oponentních řízení a kontrol
KaTA předložila plnění 2 úkolů z předešlých zasedání přTA týkajících se
problematiky provázání oponentních řízení a kontrol projektů TA ČR.
Otázka provázání kontrol a oponentních řízení je řešena v rámci pracovní skupiny
ve složení MB, LK, L. Pilátová, M. Remerová a tato problematika je také řešena
v rámci projektu „Rozvoj TAČR“.
V souvislosti s druhým úkolem, který zahrnoval dopracování připomínek
Ing. Smolíka k tématu oponentních řízení a kontrol, KaTA uvádí, že tyto připomínky
se k materiálu nevztahují, tudíž nebyly do podkladu dopracovány.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
15. Informace ze zasedání česko-čínského Ekonomického smíšeného výboru
VK informoval o zasedání česko-čínského Ekonomického smíšeného výboru,
kterého se zúčastnil dne 28. 8. 2014.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
16. Informace ze 42. zasedání VR
RB informovala přTA o závěrech ze 42. zasedání VR a vyplývajících úkolech
z tohoto jednání.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
17. Různé
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila pro potřeby kontrafaktuálních analýz
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výzkumnou potřebu v rámci programu BETA.
O: KaTA

Další zasedání:

T: 31. 10. 2014

datum: 11. 9. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 222. zasedání předsednictva TA ČR
Program 222. zasedání přTA
Přehled úkolů z 222. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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