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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 223

Datum: 11. 9. 2014

Od–do: 8:20–13:00 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), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR),
Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 222. zasedání přTA
Zápis z 222. zasedání přTA z 4. 9. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA03030420
Předsednictvo odložilo projednání žádosti projektu TA03030420 na příští zasedání
přTA.
TA01020760
Příjemce žádá o přidání výsledku
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo si vyžádalo od příjemce projektu TA01020760 doplnění informací
o tom, jakou částku budou činit náklady na pořádání konference a z čeho bude
konference hrazena.
O: KaTA
T: 23. 9. 2014
Předsednictvo se v souvislosti s projednáváním žádosti příjemce TA01020760
dohodlo, že v případech, kdy příjemce bude žádat o přidání výsledku, musí doložit,
zda je s touto změnou spojeno zvýšení nákladů a z čeho budou případně náklady
přidání nového výsledku hrazeny.
TA02020474
Příjemce žádá o redukci jednoho ze dvou dílčích cílů v roce 2014 a 2015. Příjemce
již jednou podal žádost o tutéž změnu. Rozhodnutí o žádosti bylo přTA pozastaveno
na 203. zasedání, a to do doby konání mimořádného oponentního řízení. K datu
konání mimořádného oponentního řízení komise došla k závěru, že projekt plní
stanovené cíle. Oponentní komise uložila příjemci předložit novou žádost o změnu
– vypuštění dílčího cíle a s tím související změnu/optimalizaci rozpočtu. Příjemce ve
stanoveném termínu zaslal upravenou žádost o změnu. Příjemci bude snížena
podpora.
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Předsednictvo na základě předložených informací rozhodlo o redukci dílčích cílů
projektu TA02020474 a s tím související změně rozpočtu projektu pro roky 2014
a 2015.
3. Závěry a úkoly ze 42. zasedání VR
Předsednictvo se opětovně zabývalo závěry a úkoly ze 42. zasedání výzkumné rady
TA ČR.
U požadavku k projednání programů ZÉTA a OMEGA na příštím zasedání VR
připraví KaTA podklady (1).
O1: KaTA
T: 23. 9. 2014
Bylo konstatováno, že úprava nominace odborných panelů programu EPSILON byla
provedena Oddělením podpory hodnocení projektů dle požadavku VR.
Prezentaci programu INKA na 43. zasedání VR zajistí PK (2).
O2: přTA

T: 3. 10. 2014

Dle požadavku prof. Sykové bude připravena informace k malému dotačnímu
programu na podporu začínajících firem s tím, že tento podklad bude sestávat ze
dvou částí, a to 1. část bude obsahovat legální základ (zda může TA ČR podporovat
tyto firmy) a 2. části formální a věcné – zda může být tento program součástí
nového programu anebo součástí programu GAMA formou bonifikace apod. (3)
O3: KaTA+přTA
T: 23. 9. 2014
K problematice tutorů bude v nejbližších měsících dle požadavku VR sjednána
schůzka pracovní skupiny sestavené z členů přTA, VR a zástupců KaTA (4).
O4: KaTA
KT: 15. 10. 2014
Schůzka se zástupci CzechInvestu v souvislosti se strukturálními fondy bude
zorganizována v rámci standardní pracovní skupiny MPO-CI-TA ČR a na této
schůzce bude tato problematika projednána.
Dle informace tajemnice VR nebyl dopis prof. Maříka adresovaný ministrovi
životního prostředí dosud vyhotoven a z toho důvodu nemůže přTA zmíněný dopis
doplnit, tak jak bylo požadováno VR.
4. Změny ve smlouvách a odměnách členů odborných poradních orgánů
KaTA předložila přTA návrhy změn ve smlouvách a odměnách členů odborných
poradních orgánů, k nimž došla po revizi příslušných dokumentů.
Předsednictvo schválilo sazebník odměn hodnoticích orgánů dle Přílohy 3.3.1.,
která bude přílohou tohoto zápisu.
Dále přTA schválilo změnu Statutu a jednacího řádu odborného poradního orgánu
v předloženém znění.
MB uvedl, že by bylo dobré mít vytvořenou databázi všech oponentů, zpravodajů
a dalších členů různých poradních orgánů TA ČR, v které by se uváděly všechny
smluvní vztahy, které jednotliví odborníci mají s TA ČR uzavřeny.
5. Změny v oborových panelech EPSILON
V souvislosti s doporučením VR z jejího 42. zasedání předkládá KaTA přTA
k rozhodnutí nominace a návrhy na odvolání členů oborových panelů (OP)
programu EPSILON.
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Předsednictvo rozhodlo o:
odvolání Ing. Jaromíra Ficka, Ph.D., z OP4 a jmenuje ho členem OP2;
odvolání prof. Ing. Miroslava Kursy, CSc., z OP2 a jmenuje ho členem OP4;
odvolání prof. Ing. Stanislava Veselého, CSc., z OP8;
odvolání Ing. Zdeňka Jůzy, Ph.D., z OP8;
jmenování Ing. Dušana Krause členem OP2.
jmenování prof. Ing. Přemysla Pokorného, CSc., členem OP2.
Předsednictvo bere na vědomí odstoupení prof. Ing. Miloše Klímy, CSc., z OP7
a prof. Ing. Josefa Matouška, DrSc., z OP4.
KaTA zajistí předání podkladů o změnách v odborných panelech na 43. zasedání
VR, které se uskuteční dne 3. 10. 2014 (1).
O1: KaTA
T: 23. 9. 2014
KaTA informovala přTA, že u přidělování projektů v rámci 1. VS programu EPSILON
došlo u 5 projektů k tomu, že dle zadaných CEP oborů projektů, není v příslušných
panelech vhodný odborník, který by mohl projekty hodnotit.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby vypracovala podklad s nominacemi odborníků se
zařazením do příslušných panelů a předala tento podklad k hlasování VR per rollam
(2). Zároveň KaTA připraví i přehledovou tabulku s údaji o CEP oborech ve všech
relevantních veřejných soutěžích a k nim chybějících odborníků (3).
O2: KaTA
T: 12. 9. 2014
O3: KaTA
T: 30. 9. 2014
6. Jmenování zástupce MZV do RP BETA a RP OMEGA
Předsednictvo na základě doporučení VR z jejího 42. zasedání odvolává
JUDr. Ivana Dubovického z Rady programu BETA.
Předsednictvo na základě doporučení VR z jejího 42. zasedání jmenuje Mgr. Davida
Krále členem RP BETA a členem RP OMEGA.
7. Jmenování předsedů a místopředsedů RP DELTA a EPSILON
Předsednictvo odložilo projednání tohoto bodu na příští zasedání a vyžádalo si od
KaTA přehledy členů všech rad programů TA ČR.
O: KaTA
T: 16. 9. 2014
8. INKA – rozhodnutí o dalším postupu v projektu
Předsednictvo se zabývalo dalším postupem v rámci projektu INKA, a to s ohledem
na blížící se konec fáze 1 projektu INKA, kdy je účelné se dohodnout na závěrečné
kontrole plnění výsledků etapy 1, kterou reprezentuje poslední část dílčího plnění
1E.
Předsednictvo se dohodlo, že pro kontrolu etapy 1 se zaměřením na kroky 1E a 1F
se uskuteční jednání přTA a odpovědných osob projektu INKA dne 29. 9. 2014
v 19:00 h v Brně.
Ze strany P. Slípka bylo uvedeno, že byly shledány administrativní nesrovnalosti
v rámci obdržených podkladů ze strany Dodavatele.
Předsednictvo po dořešení uvedených administrativních nesrovnalostí pověřuje
řidící tým projektu, aby vytýkané nedostatky/nejednoznačnosti uložil odstranit
Dodavateli do konce etapy 1 tak, aby byla etapa 1 uzavřena řádně a bez vad
a výstupy mohly být prezentovány (musí existovat jednoznačné odpovědi na otázky
jaká data a z jakých zdrojů využívat, jak je zpracovávat a jak je využívat, aby bylo
dosaženo jejich správné interpretace s ohledem na potřebu zadavatele efektivně
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intervenovat ve směru podpory VaV a tedy i konkurenceschopnosti ČR).
Předsednictvo dále ukládá zajistit u Dodavatele přípravu prezentace konceptu
metodiky jako celku, ideálně nad TA ČR připravenou databází, kde TA ČR připraví
pohledy a filtry.
Předsednictvo předběžně avizuje, že po splnění výše uvedených podmínek
je možné připravit kroky vedoucí k zahájení fáze 2. Konečné rozhodnutí bude
učiněno po řádném převzetí a prezentaci výstupu etapy č. 1. tj. od 21. 9. 2014.
Předsednictvo ukládá KaTA, aby převedla výstupy kroku 1C a 1D do navržené
struktury formátu XML (1).
O1: KaTA
T: 10. 10. 2014
Dále přTA ukládá KaTA, aby urychlila převod vzniklé databáze XML do správy
TA ČR a zajistila bezpečnost přístupu k výstupům projektu a také jejich uložení (2).
O2: KaTA
KT: 24. 9. 2014
9. BETA – revize zadávacího řízení TB020CBU001 a projednání nových typů
zadávacích řízení v programu
Na základě úkolu z 222. zasedání přTA prověřila KaTA (P. Slípek) věcnou
a formální správností výběru hodnoticí komise pro výběr nabídky v otevřeném
zadávacím řízení u projektu TB020CBU001 se závěrem, že vyhodnocení komise je
zcela v pořádku, řádný postup byl komisí dodržen.
P. Slípek navrhl, že v příští nadlimitní veřejné zakázce by bylo možné využít formu
tzv. soutěžního dialogu, která je administrativně náročnější, ale vhodnější pro
zakázky ve vědě a výzkumu. Bylo by možné pilotně tuto formu soutěže vyzkoušet
na jednom z dalších projektů.
Ze strany KaTA byla předložena odpověď předsedy ČBÚ k možné duplicitě projektu
TB020CBU001 s projektem z 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence
– TE02000029. V dopisu ČBÚ na dotaz TA ČR uvádí, že dle ČBÚ se o duplicitní
projekty nejedná.
Předsednictvo na základě vyjádření P. Slípka souhlasí s výběrem 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, jelikož splnila všechny
podmínky vyžadované v zadávací dokumentaci.
O tázce využití soutěžního dialogu bude diskutováno až v příštím roce.
Předsednictvo dále diskutovalo o možnostech snížení administrativní náročnosti
procesu v programu BETA, například profilu zadavatele a pověřuje KaTA
vypracováním návrhů, a to zejména s využitím projektu Rozvoj TA ČR a také
externích zdrojů – předat konkrétní návrhy, jak program BETA zjednodušit.
O: KaTA
T: 16. 9. 2014
10. Usnesení 127. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 127. zasedání Pléna České konference
rektorů ze dne 4. 9. 2014.
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11. Přehled úkolů z usnesení vlády ze dne 12. 5. 2014 č. 341
Předsednictvu byl předložen přehled úkolů z usnesení vlády ze dne 12. 5. 2014
č. 341 k souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací
ukončených v roce 2012, kde je poskytovatelům účelové podpory VaVaI uloženo
respektovat doporučení RVVI, obsažené v části III. materiálu č. j. 451/14,
při přípravě a realizaci navazujících nebo nových programů účelové podpory podle
§ 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.
Stručná informace o plnění těchto doporučení bude součástí informace pro přTA
o plnění úkolů plynoucích pro TA ČR z (všech) usnesení vlády, která bude
předložena do konce září t. r.
Předsednictvo bere informaci na vědomí a žádá o zařazení tohoto podkladu
k materiálům na výše zmíněné připravované jednání pracovní skupiny k tutorům.
O: KaTA
KT: 15. 10. 2014
12. DELTA – změna harmonogramu hodnocení programu
Předsednictvo bere na vědomí nové termíny pro zasedání Rady programu DELTA
a přTA k této veřejné soutěží:
• zasedání Rady programu 2. 12. 2014;
• zasedání přTA 18. 12. 2014.
Vyhlášení výsledků na webu TA ČR by KaTA mohla zajistit v pátek 19. 12. 2014.
Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže by byla zaslána uchazečům do konce roku
2014.
O změně termínů předá KaTA informaci KR.
O: KaTA

T: 15. 9. 2014

13. Účast na seminářích Evropské dotace pro podnikatele 2014–2020
Na 221. zasedání byl projednáván bod týkající se zařazení příspěvku TA ČR
s názvem Financování VaV a inovací na seminářích na téma Evropských dotací
v programovém období 2014–2020.
Těchto seminářů pod názvem Evropské dotace pro podnikatele 2014–2020 je
plánováno 7. Organizaci zajišťuje Institut pro evropské záležitosti – Grantedu.
Konání těchto seminářů je naplánováno v říjnu a listopadu t. r. a každý seminář se
koná ve čtvrtek.
Na základě těchto informací se přTA dohodlo, že pouze MB se zúčastní 2 seminářů.
14. Různé
Dopis MŠMT – zapojení do národních inovačních platforem
Předsednictvo se zabývalo dopisem MŠMT s žádostí o zapojení TA ČR
do národních inovačních platforem, které jsou ustaveny pod záštitou MŠMT
společně s MPO pro potřeby přípravy Národní strategie inteligentní specializace ČR
(RIS 3).
Tyto platformy se uskuteční v termínu 6.–7. října 2014 v prostorách MŠMT.
Předsednictvo se dohodlo, že do těchto platforem budou nominováni MB a PK, a to
dle svých časových možností (1).
O1: KaTA
T: 16. 9. 2014
Předsednictvo se zabývalo návrhem zápisu z kontroly hospodaření TA ČR za
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1. pololetí roku 2014 provedené pracovní skupinou složenou ze členů kontrolní rady
TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že se k tomuto zápisu vyjádří prostřednictvím připomínek
v aplikaci Google (2).
O2: přTA
T: 15. 9. 2014
V souvislosti s tímto zápisem KaTA po obdržení oficiálního zápisu z kontroly
hospodaření připraví písemné vypořádání, v němž budou uvedeny reakce ze strany
přTA a KaTA k jednotlivým závěrům kontroly. KR bude zároveň požádána, aby do
zápisu uváděla i odůvodnění svých zjištění (3).
O3: KaTA
KT: 22. 9. 2014
Předsednictvo projednalo návrh memoranda s izraelskou agenturou Matimop
a souhlasí s tím, aby byl návrh předán zástupci Česko-izraelské smíšené obchodní
komory, a to v Brně při příležitosti otevření CEITEC MU. Zajistí PK (4).
O4: KaTA
T: 12. 9. 2014
Další zasedání:

datum: 18. 9. 2014 v 8:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 223. zasedání předsednictva TA ČR
Program 223. zasedání přTA
Přehled úkolů z 223. zasedání přTA
Odměny hodnoticích orgánů

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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