č.j.: TACR/11340/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 224

Datum: 18. 9. 2014

Od–do: 8:00–12:40 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 223. zasedání přTA
Zápis z 223. zasedání přTA z 11. 9. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA03030420
Příjemce žádá o posunutí termínu dosažení výsledku z 2/2014 na 12/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje posunutí termínu dosažení výsledku projektu TA03030420.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA03010444
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení u 2 výsledků – u prvního z 12/2014 na
3/2015 a u druhého 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.
Předsednictvo schvaluje změnu termínů dosažení výsledků projektu TA03010444.
TA02010148
Příjemce po několika konzultacích s KaTA zaslal žádost o ukončení řešení projektu
dohodou. Řešení projektu bylo již dříve pozastaveno na základě rozhodnutí ze
198. zasedání o zamítnutí žádosti o redukci výsledků projektu a výsledku
oponentních řízení a dalších jednání. Podpora pro rok 2014 vyplacena nebyla.
V rámci dosavadního řešení projektu nebylo dosaženo žádného plánovaného
výsledku dle RIV.
Příjemce uvádí, že i přes veškeré, v dobré víře vynaložené prostředky a dosažené
dílčí výsledky a výstupy, již není z uvedených důvodů perspektivní v projektu
pokračovat.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučují ukončit řešení projektu.
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KaTA nenalezla administrativní překážky k předčasnému ukončení řešení projektu
a doporučuje uzavřít dohodu o ukončení řešení projektu bez nutnosti vracet
poskytnutou podporu na roky 2012 a 2013.
Předsednictvo souhlasí s ukončením řešení projektu TA02010148 za podmínek, že
projekt bude řádně zhodnocen, a to i s ohledem na výsledky a vynaložené
prostředky na tento projekt.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zajistila od externího oponenta a zpravodaje
projektu dodatečné zhodnocení poskytnutých finančních prostředků s ohledem na
to, zda byly řádně vynaloženy, a s vyjádřením, zda doporučují předčasné ukončení
projektu (1).
O1: KaTA
T: 3. 10. 2014
Dále KaTA poskytne veškeré informace k tomuto projektu pracovníkům Sektorových
služeb, kteří se vyjádří k žádosti příjemce projektu TA02010148 (2).
O2: KaTA
T: 3. 10. 2014
TA02020676
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku z 7/2014 na 12/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku projektu TA02020676.
TA03010697
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku V003 z 05/2015 na 12/2015.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku projektu TA03010697.
TA02020777
Předsednictvo se opětovně zabývalo žádostí příjemce projektu TA02020777, která
byla dle závěrů z 221. zasedání přTA na vyžádání doplněna.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny u posunutí termínu
dosažení výsledku druhu P, změny druhu výsledku z N na F a s tím související
posunutí termínu dosažení.
KaTA však nalezla administrativní překážky u žádosti o posunutí termínu dosažení
výsledku V001 druhu N.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení u výsledku druhu P, změnu druhu
výsledku z N na F a posunutí termínu jeho dosažení.
Předsednictvo odmítá změnu termínu dosažení výsledku druhu N.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA01010861, TA02010780, TE02000177, TA04021390
Agrotest fyto, s. r. o., je jednou ze dvou dceřiných společností společnosti
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., a žádá o povolení výjimky ve vztahu
k čerpání služeb mezi těmito osobami spojenými.
Zpravodajové projektů doporučují výjimku v čerpání služeb udělit s předpokladem
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dodržení cen obvyklých. Vzájemná dlouholetá spolupráce v rámci skupiny zaručuje
kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro povolení výjimky ve vztahu k čerpání
služeb.
Předsednictvo schvaluje výjimku ve vtahu k čerpání služeb mezi projekty
TA01010861, TA02010780, TE02000177 a TA04021390 za předpokladu, že
příjemce dodá poptávky u obdobných dalších dodavatelů (3).
O3: KaTA
T: 7. 10. 2014
3. Úprava závazných parametrů v programu GAMA
KaTA předložila přTA návrh na vyjmutí těchto závazných parametrů v programu
GAMA:
• ostatní členové manažerského týmu (mimo manažera projektu). Tento
způsob je analogií k ostatním programům, u kterých je v závazných
parametrech uveden pouze řešitel projektu.
• předpokládaný počet dílčích projektů zahájených v daném roce. Tento údaj
byl do závazných parametrů zařazen nesprávně, neboť příjemce v návrhu
projektu vyplňoval pouze předpoklad. Navíc v aplikaci pro vyplnění návrhu
projektu nebylo uvedeno, že tento údaj bude generován do závazných
parametrů.
Změna závazných parametrů bude upravena v informačním systému Patriot
a následně bude ke všem projektům vyhotoven Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí
podpory, který bude konzultován s právním úsekem.
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA, aby byly ze závazných parametrů vyjmuty
předložené body.
4. Jmenování předsedů a místopředsedů RP DELTA a EPSILON
Předsednictvo bere na vědomí předložený seznam členů odborných poradních
orgánů TA ČR.
Předsednictvo jmenuje:
• místopředsedkyní RP EPSILON Ing. Lucii Roseckou;
• předsedou RP DELTA Mgr. Petra Matolína.
5. Prověření komplementarity mezi projekty TB020CBU001 a TE02000029
sektorovými službami
Předsednictvo se opětovně zabývalo projekty TB020CBU001 a TE02000029. Na
základě úkolu z 223. zasedání byl odborníky z projektu Sektorové služby prověřen
možný překryv, respektive možná komplementarita těchto projektů.
Předsednictvo na základě vyžádaného posouzení ukládá KaTA, aby vybraní
odborníci z projektu Sektorových služeb byli účastni/dohlíželi na průběhu řešení
obou projektů (1).
Příjemcům projektu TE0200029 bude dopředu písemně oznámeno, že průběh obou
projektů bude pečlivě sledován z důvodu zamezení duplicitního financování činností
shodných v obou projektech (2).
O1: KaTA
T: průběžně
O2: KaTA
T: 30. 9. 2014
6. Vyjádření k formě podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
TB940MZP003
Předsednictvo schválilo přijetí nabídky uchazeče SGS Czech Republic, s. r. o., do
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poptávkového řízení z důvodu, že nefunkčnost systému datových schránek nebyla
způsobena uchazečem, a protože prokázal, že v danou chvíli nemohl využít jiné
možnosti, jak nabídku ve lhůtě pro podání nabídek zadavateli doručit.
7. TB030CBU001 – vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a zrušení
zadávacího řízení
Předsednictvo rozhodlo o vyloučení uchazeče After mining, a. s., Zámostní 1240/41,
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 64618650, z účasti v zadávacím řízení
TB030CBU001 s názvem „Výzkum netradičních metod dobývání vázaných zásob
v uhelných dolech“.
Předsednictvo dále rozhodlo o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce
TB030CBU001 s názvem „Výzkum netradičních metod dobývání vázaných zásob
v uhelných dolech“.
8. Harmonogram PR akcí
Předsednictvo se zabývalo harmonogramem akcí na období září–říjen 2014
souvisejících s činností a aktivitami TA ČR.
Všechny dohodnuté aktivity budou zaevidovány do kalendáře Google – Akce 2014
a přTA žádá KaTA, aby pečlivě vkládala všechny relevantní akce do tohoto
kalendáře.
Bylo dohodnuto, že dne 6. 10. se uskuteční setkání přTA se zaměstnanci KaTA.
Dále se přTA dohodlo, že 10. 10. se uskuteční schůzka k projektu Zefektivnění
TA ČR, a to od 9:00 h.
9. Stanoviska kontrolní rady ke stížnostem v rámci 1. VS programu EPSILON a 4. VS
programu ALFA
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnosti příjemců v rámci 1. veřejné
soutěže programu EPSILON k projektům TH01020821 a TH01011295 zamítá.
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnost příjemce v rámci 4. veřejné
soutěže programu ALFA k projektu TA04020797 zamítá.
10. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo projednalo výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. VS programu
DELTA a rozhodlo, že projekty TF01000017, TF01000074, TF01000086,
TF01000095, TF01000098 a TF01000104 nesplnily podmínky veřejné soutěže,
a nebudou proto přijaty do 1. veřejné soutěže programu.
11. Rozhodnutí o výsledcích závěrečných oponentních řízení
KaTA předložila přTA výsledky závěrečných oponentních řízení k několika
projektům v rámci programů ALFA, BETA a OMEGA.
Předsednictvo se po diskuzi dohodlo, že u projektů, u kterých nebylo dosaženo
některého z výsledků, bude vyžádáno od příslušných zpravodajů doplnění
protokolu, a to o řádné a věcné zdůvodnění (doplnění argumentace pro nedosažené
výsledky).
O: KaTA
KT: 7. 10. 2014
U projektů, které dosáhly všech požadovaných výsledků a uspěly dle zadání, přTA
schvaluje výsledky závěrečných oponentních řízení.
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12. Rozhodnutí ÚOHS ve věci PCP projektu a návrh dalšího postupu
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o rozhodnutí ÚOHS ve věci PCP projektu
a ukládá KaTA neprodleně uzavřít Rámcové smlouvy s uchazeči projektu
TB0200MV026 (1) a svolat společné zahájení projektu mezi TA ČR a všemi devíti
zájemci (2). V té souvislosti dále přTA ukládá KaTA připravit tiskovou zprávu (3).
O1: KaTA
T: 30. 9. 2014
O2: KaTA
KT: 30. 9. 2014
O3: KaTA
T: 26. 9. 2014
Předsednictvo pověřuje KaTA zahájit přípravu projektu a vyhlásit první minitendry
a informovat gestora a zřízenou pracovní skupinu (4).
O4: KaTA
T: 30. 9. 2014
Předsednictvo v souvislosti s tímto bodem pověřilo KaTA, aby na webových
stránkách zřídila TA ČR samostatnou záložku pro právní stanoviska TA ČR, která
zde budou zveřejňována (5).
O5: KaTA
T: 30. 9. 2014
13. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.
Předsednictvo žádá KaTA, aby věnovala přiměřenou pozornost podkladům
v knihovně eKLEP v rámci připomínek ze strany TA ČR, a to s ohledem na
zaneprázdněnost pracovníků KaTA a důležitostí dokumentů.
14. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
15. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol prováděných
Oddělením kontroly projektů a žádá o doplnění příští informace o případných
problematických kontrolách i v souvislosti s předáváním výsledků kontrol na finanční
úřady a plnění ročního plánu kontrol z hlediska procentuálního vyjádření.
O: KaTA
T: 14. 10. 2014
16. Postup při hlášení programů Evropské komisi
KaTA předložila přTA informaci o sjednocení postupu při hlášení programů EK.
Předsednictvo bere informace na vědomí a souhlasí s tímto postupem.
17. Informace o stanovisku advokátní kanceláře ve věci služebního zákona
Předsednictvo bere na vědomí stanovisko advokátní kanceláře ve věci služebního
zákona s vyjádřením k výjimce jeho působnosti na předsedu a členy předsednictva
TA ČR.
18. Aktuální informace o jednáních před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory
v rámci veřejných soutěží programů GAMA a ALFA
Předsednictvu byla předložena informace o aktuálním stavu jednání před podpisem
Smlouvy o poskytnutí podpory v rámci 1. veřejné soutěže programu GAMA
a 4. veřejné soutěže programu ALFA.
Předsednictvo bere předložené informace na vědomí s tím, že u projektů
TA04030824 a TA04020797 budou příjemci vyzváni k osobnímu jednání před
podpisem smluv.
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O: KaTA

T: 26. 9. 2014

19. Informace ke smlouvám uzavřeným se členy odborných poradních orgánů
Předsednictvu byla předložena revize smluv uzavřených se členy odborných
poradních orgánů TA ČR na základě požadavku z 223. zasedání.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
20. Informace o seminářích pro oponenty a zpravodaje programu DELTA
Předsednictvo bere na vědomí informaci o seminářích pro oponenty (18. 9. 2014)
a zpravodaje (1. 10. 201) programu DELTA a souhlasí s předloženými prezentacemi
k těmto účelům připraveným.
21. Odeslaná změnová řízení – úprava rozpočtů u smluv ALFA 4
Předsednictvo bere na vědomí informaci o odeslaných změnových řízeních
v souvislosti s úpravami rozpočtů v rámci 4. VS programu ALFA.
22. Dopis MMR – příprava věcného záměru nového zákona o veřejných zakázkách
Předsednictvo bere na vědomí dopis MMR k přípravě věcného záměru nového
zákona o veřejných zakázkách.
Předsednictvo pověřilo KaTA přípravou dopisu na MMR s nabídkou odborných
kapacit TA ČR k tomuto účelu se zkušenostmi s pilotním ověřováním PCP v ČR.
O: KaTA
T: 30. 9. 2014
23. Různé
Informace o návrhu SME-22 Směrnice pro veřejnosprávní kontrolu
LK informoval o přípravě SME-22 Směrnice pro veřejnosprávní kontrolu. Tato bude
odeslána přTA k připomínkám a po jejich vypořádání předložena ke schválení na
některé z dalších zasedání.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
Stanovisko k článku 20 Rámce společenství
Předsednictvo bere na vědomí stanovisko k článku 20 Rámce společenství s tím, že
právní stanovisko TA ČR bude zveřejněno v záložce Právní stanoviska TA ČR.
O: KaTA
T: 30. 9. 2014
Reporting projektů – Sektorové služby, Rozvoj TA ČR a Zefektivnění TA ČR
Předsednictvu byla předložena informace o změně způsobu předkládání informací
o přípravě a stavu projektů TA ČR a nutnost zavést pravidelný reporting o těchto
projektech.
Předsednictvo souhlasí s předkládání pravidelné informace o projektech TA ČR.
Další zasedání:

datum: 25. 9. 2014 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 224. zasedání předsednictva TA ČR
Program 224. zasedání přTA
Přehled úkolů z 224. zasedání přTA
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Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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