č.j.: TACR/11634/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 225

Datum: 25. 9. 2014

Od–do: 9:10–13:30 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 224. zasedání přTA
Zápis z 224. zasedání bude schválen na 226. zasedání. Úkoly vyplývající z tohoto
zápisu jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TE01020218
Příjemce podal námitku proti rozhodnutí přTA vzešlého z 221. zasedání o zamítnutí
žádosti o schválení spolupráce dalšího účastníka projektu s jeho dceřinou
společností.
Předsednictvo žádá právníky KaTA, aby prověřili, jakým způsobem může přTA dále
postupovat (1).
KaTA, v závislosti na výsledku právního posouzení, dožádá dodatečné informace
a zajistí od dalšího účastníka projektu společnosti MEGA, a. s., srovnání poptávky
u obdobných dalších dodavatelů (2).
O1: KaTA
T: 30. 9. 2014
O2: KaTA
KT: 30. 9. 2014
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TE02000077
Příjemce žádá o posun termínů u některých milníků a plánovaných výsledků
projektu.
Zpravodaj projektu i tutor po doplnění a úpravě žádosti o změnu doporučují změnu
schválit. Rada programu vzala žádost na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení navržené změny.
Předsednictvo se dohodlo na odložení rozhodnutí k této žádosti s tím, že řešitelé
projektu budou vyzváni k jednání, na kterém bude řešen další postup v souvislosti
s řešením projektu TE02000077 (3).
O3: KaTA
T: 30. 9. 2014
TA01010844
Příjemce žádá o změnu výsledků projektu u výsledků V001, V002, V003 a V004.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.
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KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny u části výsledku
V001, V002 a výsledku V003. Avšak u výsledku V004 a části výsledku V001
administrativní překážky pro schválení změny nalezla.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zkontrolovala průběžnou zprávu projektu za rok
2013 s tím, zda příjemce v této zprávě uvedl dosažení výsledků, u kterých požaduje
změnu (4). Na základě tohoto zjištění bude o žádosti příjemce projektu TA01010844
rozhodnuto.
O4: KaTA
T: 3. 10. 2014
3. Materiál pro RVVI – změny programů TA ČR
Předsednictvo se zabývalo podklady pro RVVI zahrnující změny programů ALFA
(1. a 2. VS); CK (1. a 2. VS), GAMA, DELTA, EPSILON a OMEGA (1. VS).
Předsednictvo schvaluje předložené materiály s tím, že průvodní dopis pro
místopředsedu vlády bude upraven tak, že podklady TA ČR předává RVVI pro
informaci před samotným projednáním ve vládě ČR (1). KaTA převede tyto
materiály do formy pro jednání vlády (2). Současně s tím budou změny programů
předány i ÚOHS s žádostí o další konzultaci (3).
O1: KaTA
T: 30. 9. 2014
O2: KaTA
T: 30. 9. 2014
O3: KaTA
T: 30. 9. 2014
4. Manuál řízení projektu Rozvoj TA ČR
KaTA předložila přTA k projednání manuál řízení projektu Rozvoj TA ČR, který
obsahuje způsob řízení jednotlivých procesů a aktivit projektu.
Předsednictvo schvaluje manuál řízení projektu Rozvoj TA ČR v předloženém
znění.
5. Směrnice pro interní audit – verze 2
KaTA předložila ke schválení SME-21 Směrnici pro interní audit – verze 2.
Předsednictvo schvaluje SME-21 Směrnici pro interní audit – verzi 2 v předloženém
znění.
6. Ověření hlasování per rollam ve věci jmenování a odvolání členů oborových panelů
programu EPSILON
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci jmenování a odvolání členů
oborových panelů programu EPSILON.
Zápis o usnesení přTA schváleném per rollam je přílohou tohoto zápisu.
7. Ověření hlasování per rollam ve věci jmenování 2 členů panelů č. 5 a 6 programu
EPSILON
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci jmenování 2 členů panelů č. 5
a 6 programu EPSILON.
Zápis o usnesení přTA schváleném per rollam je přílohou tohoto zápisu.
8. Vyrozumění o schválení projektu „Zefektivnění TA ČR“ – další postup
Předsednictvo pověřuje předsedkyni a místopředsedu kontrolou a schválením
provedených úprav dle požadavků hodnoticí komise a na základě informace
vedoucího projektu.
Předsednictvo bere na vědomí neuznatelnost částí nákladů u některých členů týmu
dané výší smluvních sazeb a ukládá přípravnému týmu zajistit uznatelnost
přípravných nákladů projektu před formálním zahájením projektu (1). Předsednictvo
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žádá realizační tým o rychlou přípravu veškerých podkladů tak, aby bylo možné v co
nejkratší době po vydání rozhodnutí podat žádost o platbu.
O1: KaTA
T: 15. 10. 2014
Předsednictvo souhlasí s doporučeními uvedenými v předkládacím materiálu
a ukládá KaTA a přípravnému týmu tato zajistit (2).
O2: KaTA
KT: 31. 10. 2014
Předsednictvo souhlasí s provedením 2 pilotních hodnocení programů – ex ante
a interim. Takto bude hodnocen program OMEGA.
9. Možnosti programu ESPON pro TA ČR
Předsednictvo se zabývalo programem ESPON 2020, který nabízí možnosti, které
by mohla využít i TA ČR pro své aktivity. Je však potřeba projednat oblasti, ve
kterých se TA ČR může zapojit a ve kterých by KaTA podnikla další kroky za tímto
účelem.
Předsednictvo schvaluje možnosti zapojení TA ČR do programu ESPON 2020
v oblasti smart city a mapování inovační kapacity ČR a pověřuje KaTA zjištěním
detailních informací o možnosti zapojení a předložení těchto informací a podmínek
zapojení následně přTA.
O: KaTA
T: 15. 10. 2014
10. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP a žádá
ředitele KaTA, aby zajistil případné připomínky k materiálům „Národní kosmický
plán 2014-2019“ a „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů“.
O: KaTA
T: 26. 9. 2014
11. Vypořádání dotazů v aplikaci Helpdesk
Předsednictvo bere na vědomí informace o vypořádání dotazů v rámci aplikace
Helpdesk.
12. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR.
Předsednictvo žádá ředitele KaTA, aby předložil na zasedání přTA návrh na
zefektivnění čerpání státních prostředků, kterými disponuje TA ČR. Spolu s tím
přTA žádá o předložení návrhu rozvržení výdajů TA ČR na příští rok a v něm
zohlednit i výdaje z roku letošního (přehledně dle stejné struktury nákladů
– např. kolik prostředků bude/bylo vynaloženo na PR aktivity, zahraniční cesty
apod.).
O: KaTA
T: 7. 10. 2014
13. Pozvánka na 9. schůzi VVVKMT
Předsednictvo bere na vědomí pozvánku na 9. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR, která se uskuteční dne 2. 10. 2014.
Ředitel KaTA byl pověřen, aby v případě volných personálních kapacit, určil
zaměstnance KaTA, který se schůze zúčastní s ohledem na projednávání návrhu
školského zákona.
O: KaTA
T: 29. 9. 2014

3

č.j.: TACR/11634/2014
14. Oznámení příjemce projektu TA04020074 o neuzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že příjemce projektu TA04020074
neuzavře s TA ČR Smlouvu o poskytnutí účelové podpory.
Pracovníkům projektu Sektorové služby budou pro informaci zaslány podklady
k tomuto projektu.
O: KaTA
T: 26. 9. 2014
15. Dopis ÚOHS – otázka uzavření smlouvy o využití výsledků
Předsednictvu byla předložena reakce ÚOHS na dotaz TA ČR jak postupovat
v případech, když podle doložených dokumentů příjemcem vzniká podezření na
porušení podmínek veřejné podpory.
Předsednictvo bere vyjádření ÚOHS na vědomí s tím, že pověřuje MB, aby zajistil
sjednání schůzky k této otázce mezi ÚOHS a TA ČR.
O: přTA
KT: 2. 10. 2014
16. Návrh smlouvy o spolupráci s Izraelem
Předsednictvo bere na vědomí návrh smlouvy o spolupráci mezi TA ČR a izraelskou
institucí Office of Chief Scientist (izraelská instituce zastřešující podporu výzkumu
a inovací), který byl dne 23. 9. prostřednictvím Česko-izraelské smíšené obchodní
komory předán izraelské straně.
17. Přehled úkolů TA ČR z usnesení vlády
Předsednictvo bere na vědomí přehled jednotlivých úkolů vyplývajících z důležitých
vládních dokumentů a souvisejících usnesení vlády, včetně stručných informací
o stavu jejich plnění a ukládá KaTA doplnit tabulku o informace k uskutečněným
seminářům o problematice IPR pořádaných IBM (1).
O1: KaTA
T: 30. 9. 2014
Aktualizovaný přehled plnění úkolů bude přTA předložen do konce t. r. (2)
O2: KaTA
T: 16. 12. 2014
18. Dopis MPO k 1. veřejné soutěži programu EPSILON
Předsednictvo bere na vědomí dopis MPO týkající se vyjádření potřebnosti řešení
projektu TH01020384 a pověřuje předsedkyni, aby upravila ve spolupráci s KaTA
odpověď na tento dopis.
O: přTA+KaTA
T: 30. 9. 2014
19. Reporting projektů – upravený podklad
Předsednictvo bere na vědomí informace o stavu projektů TA ČR – Sektorové
služby, Rozvoj TA ČR a Zefektivnění TA ČR.
KaTA bude pravidelně přTA informovat o stavu těchto projektů v rámci předkládání
průběžných informací v polovině každého měsíce.
20. Různé
Předsednictvo se zabývalo programem 43. zasedání VR a pověřilo KaTA
zpracováním podkladů k relevantním bodům tohoto zasedání (1).
O1: KaTA
T: 29. 9. 2014
RB informovala o jmenování 2 členek kontrolní rady TA ČR – prof. Jílková
a prof. Stávková.
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EPSILON – jmenování a odvolání členů oborových panelů
Předsednictvu byla předložena informace o změnách v rámci oborových panelů
programu EPSILON, kdy:
a) na vlastní žádost odstoupili
• Ing. Oldřich Petira, CSc., z OP 5;
• prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. z OP 5;
• Ing. Jan Šurovský z OP 7.
b) KaTA navrhuje odvolat Ing. Milana Marka, CSc., z OP 4 a jmenovat jej
členem OP 8 EPSILON.
c) KaTA navrhuje odvolat Ing. Jiřího Janků z OP 3 EPSILON.
Předsednictvo tímto odvolává na vlastní žádost:
• Ing. Oldřicha Petiru, CSc., z OP 5;
• prof. RNDr. Ing. Michala V. Marka, DrSc., dr. h. c. z OP 5;
• Ing. Jana Šurovského z OP 7.
KaTA předá návrhy na nominace a odvolání k projednání na 43. zasedání VR (2).
O2: KaTA
T: 29. 9. 2014
Předsednictvo se dne 24. 9. 2014 zúčastnilo pracovního setkání se zástupci Zentiva
Group.
Předsednictvo žádá ředitele KaTA, aby na 227. zasedání připravil pro informaci
přehled zaměstnanců KaTA s uvedením, za jaké oblasti tito pracovníci zodpovídají
(3).
O3: KaTA
T: 7. 10. 2014
Předsednictvo diskutovalo o otázce jednání před podpisem Smlouvy o poskytnutí
účelové podpory s projekty v rámci ALFA4 – TA04030824 a TA04020797.
Vzhledem ke skutečnosti, že stížnost k projektu TA04020797 se zamítá, pominul
důvod k jednání před podpisem Smlouvy u tohoto projektu. Jediným důvodem bylo
snížení celkových uznaných nákladů, které navrhla RP nad rámec stanovisek
oponentů a zpravodaje. Příjemci bude zpřístupněna Smlouva v informačním
systému k vygenerování.
U projektu TA04030824 bylo rovněž jediným důvodem pro jednání snížení dotace,
které navrhla RP nad rámec stanovisek oponentů a zpravodaje. V případě, že
nebude jiný důvod k jednání před podpisem Smlouvy, bude příjemci projektu taktéž
zpřístupněna Smlouva v informačním systému k vygenerování.
Předsednictvo žádá KaTA, aby zjistila, zda existují další důvody k jednání před
podpisem smluv a v případě, že nebude jiný důvod k jednání než snížení dotace,
připraví KaTA Smlouvy k vypravení příjemcům (4).
O4: KaTA
T: 3. 10. 2014
MJ informoval o účasti na jednání Svazu průmyslu a dopravy ČR, které se
uskutečnilo dne 23. 9. 2014. Na tomto jednání bylo diskutováno o tématu daňových
úlev.
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MJ dále podal krátkou informaci o 2. schůzce pracovní skupiny Taftie k programu
Select, který se zaměřuje na výběr projektů v soutěžích. První úloha programu byla
již splněna a týkala se soustředění zkušeností. Další schůzka se uskuteční
v Amsterdamu.
MJ uvedl, že program se dále zaměří na pracovní balíček WP „Hodnotitelé, který
TA ČR povede. Bylo by vhodné pozvat pracovní skupinu na jednání k tomuto WP
do ČR.
PK informoval o semináři k financování VaV v Norsku, který pořádala AV ČR dne
22. 9. 2014 a jehož se zúčastnil a předal psanou informaci členům přTA.
MB informoval o semináři spoluorganizovaném Světovou bankou pro země
Visegrádské čtyřky (V4) za účasti zástupce finské agentury Tekes a zástupkyně
úřadu Chief Scientist Office, Matimop z Izraele, který se uskutečnil ve dnech
22.–23. 9. 2014.
VK informoval o účasti na fóru Česko – kazachstánská obchodní spolupráce
– prezentace investičních příležitostí ve městě Astana, které se uskutečnilo dne
23. 9. 2014.
VK uvedl, že se připravuje memorandum mezi Kazachstánem a TA ČR a v průběhu
listopadu by mohlo být podepsáno.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 30. 9. 2014 v 14:00 h
místo: OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno 603 73

Přílohy:

Prezenční listina z 225. zasedání předsednictva TA ČR
Program 225. zasedání přTA
Přehled úkolů z 225. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 19. 9. 2014
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 20. 9. 2014

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bunček
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