č.j.: TACR/12444/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 228

Datum: 16. 10. 2014

Od–do: 9:30–13:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr.
Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Drahuše Rottová
(DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. Rut Bízková (RB)
Jednání řídil: RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 227. zasedání přTA
Zápis z 227. zasedání přTA z 9. 10. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01011461
Příjemce žádá o změnu u výsledků V001 a V002.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti o změnu.
Předsednictvo schválilo změny požadované příjemcem projektu TA01011461
u výsledků V001 a V002.
TA03020421
Příjemce žádá o zrušení a nahrazení výsledku V001 a zrušení a nahrazení dvou
dílčích cílů projektu.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti o změnu.
Předsednictvo schválilo zrušení a nahrazení výsledku V001 a zrušení a nahrazení
dvou dílčích cílů projektu TA03020421.
TA03020356
Příjemce žádá o změnu obsahu výsledku projektu u výsledku V002.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti o změnu.
Předsednictvo schválilo změnu obsahu výsledku V002 projektu TA03020356.
TA03010760
Příjemce žádá o změnu výsledku V003 a o změnu termínu dosažení a realizace
tohoto výsledku. Původní termín dosažení výsledku 12/2015, nový 4/2015. Původní
termín realizace výsledku 12/2017, nový 4/2015.
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Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti o změnu.
Předsednictvo schválilo změnu výsledku V003 a změnu termínu dosažení
a realizace tohoto výsledku u projektu TA03010760.
TA01031562
Příjemce žádá o rozšíření stávajícího výsledku V001. Dále příjemce u výsledku
V001 žádá o posunutí termínu dosažení výsledku z 06/2014 na 12/2014.
Stejně jako u výsledku V001 žádá příjemce také o rozšíření výsledku V002.
Příjemce v doplnění žádosti uvádí, že náklady na nové výsledky budou hrazeny
z vlastních zdrojů, nikoliv ze zdrojů projektu.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti o změnu.
Předsednictvo schválilo rozšíření stávajícího výsledku V001 a posunutí termínu
dosažení výsledku dle žádosti příjemce. Dále přTA schválilo i rozšíření výsledku
V002 projektu TA01031562.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil PK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TA02030759
Příjemce žádá o posun termínu dosažení výsledku V004 z 12/2014 na 05/2015
a termínu realizace z 01/2015 na 06/2015.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti o změnu.
Předsednictvo schválilo posun termínu dosažení výsledku V004 a termínu jeho
realizace u projektu TA02030759.
Z důvodu, že výsledku bude dosaženo po ukončení řešení projektu, bude příjemci
uloženo podepsání nové Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MB a MJ z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA01031043
Příjemce žádá o posun termínu dosažení výsledku V005 z 10/2014 na 06/2015.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti o změnu.
Předsednictvo schválilo posun termínu dosažení výsledku V005 projektu
TA01031043.
Z důvodu, že výsledku bude dosaženo po ukončení řešení projektu, bude příjemci
uloženo podepsání nové Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MB a MJ z důvodu zamezení střetu
zájmů.
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TA01011512
Projektu byla prodloužena platnost smlouvy z důvodu prodloužení termínu dosažení
výsledků do 9/2014. Na základě proběhlého závěrečného oponentního řízení ze
dne 18. 9. 2014 příjemce zaslal žádost o prodloužení termínu dosažení výsledku
V003 o 1 měsíc.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti o změnu.
Předsednictvo schválilo prodloužení termínu dosažení výsledku V003 projektu
TA01011512.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
Předsednictvo diskutovalo o otázce přidávání výsledků do projektů.
Na základě diskuze bylo dohodnuto, že KaTA připraví podklad k této problematice,
který bude zahrnovat vysvětlení souvisejících pojmů a právních dopadů, a předloží
jej na některém jednání přTA.
O: KaTA
KT: 24. 10. 2014
3. SME-03 Oponentní řízení – verze 4
Na základě požadavku z 227. zasedání o dopracování SME-03 Směrnice
o oponentních řízeních byla předložena upravená verze ke schválení.
Předsednictvo schválilo předloženou a dopracovanou verzi SME-03.
4. Témata akcí Taftie Academy pro rok 2015
Předsednictvu byla předložena témata akcí Taftie Academy pro rok 2015 s tím, že
členové přTA mohou v případě zájmu nahlásit požadavek na účast na některé
z nich, a to P. Matolínovi (1).
O1: přTA
T: 27. 10. 2014
Předsednictvo bere informaci na vědomí a předává tento podklad sekčním
ředitelům, aby dle potřeby určili zástupce z KaTA, kteří se akcí zúčastní (2).
O2: KaTA
T: 24. 10. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že VR a KR bude předána informace (3).
O3: přTA
T: 31. 10. 2014
MB požádal LK, aby se při účasti na zasedání EWG Taftie meetingu zmínil
o materiálu zpracovaném pracovní skupinou Taftie – BIEE, který by měl být využit
všemi členskými zeměmi. Dále by bylo dobré, aby zde LK uvedl i nutnost vzájemné
informovanosti o jednotlivých zpracovaných podkladech v rámci pracovních skupin
Taftie, aby docházelo k efektivní výměně takovýchto informaci mezi členskými státy
(4).
O4: KaTA
T: dle potřeby
5. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB0300MD008
Předsednictvo předběžně rozhodlo o výběru nabídky uchazeče INTENS
Corporation, s. r. o., Boleslavova 27/36, 140 00 Praha – Nusle, IČ: 28435575,
v poptávkovém řízení TB0300MD008 s názvem „Zavádění aplikací a služeb
využívající družicové navigační systémy Galileo a EGNOS v ČR“ jako nejvhodnější
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s tím, že výběr vhodného uchazeče navrhovaného hodnoticí komisí bude předán
k posouzení odborně příslušnému pracovníkovi Sektorových služeb, který se k této
záležitosti vyjádří.
Za předpokladu, že ze strany tohoto pracovníka bude shledáno doporučení
hodnoticí komise jako relevantní, přTA s výběrem uchazeče souhlasí. Informace
k tomuto posouzení předá KaTA na příští zasedání přTA.
O: KaTA
T: 20. 10. 2014
6. Oznámení změn programů TA ČR Evropské komisi prostřednictvím ÚOHS
Předsednictvo schvaluje předložený materiál k oznámení změn programů TA ČR,
jež budou zaslány Evropské komisi prostřednictvím ÚOHS, a ukládá KaTA:
• doplnit do oznamovacích formulářů jako datum schválení změn programů
TA ČR datum následující po datu 228. zasedání přTA (1);
• zaslat formuláře dopisem ředitele KaTA na ÚOHS do dvaceti dnů od
schválení materiálu přTA (2);
• nejpozději v den odeslání formulářů na ÚOHS vyvěsit texty změn programů
na webových stránkách TA ČR uvedených ve formulářích pro ÚOHS (3).
O1: KaTA
T: 17. 10. 2014
O2: KaTA
T: 5. 11. 2014
O3: KaTA
T: 5. 11. 2014
7. Žádost o záštitu TA ČR pro Českou inovaci, o. p. s.
Předsednictvo uděluje na základě žádosti České inovace, o. p. s., celoroční záštitu
pro podporu činnosti a aktivit ČIN.
8. Doporučení a stanoviska z 36. zasedání KR
Předsednictvo projednalo předložené znění odpovědi na Doporučení a stanoviska
z 36. zasedání KR a učinilo k němu úpravy. Takto bude předložena ke kontrole RB
a následně odeslána předsedovi KR (1).
O1: KaTA
T: 20. 10. 2014
Předsednictvo v souvislosti s Doporučeními a stanovisky z 36. zasedání KR
projednalo i podklad „Zkušenosti a doporučení KR pro činnost hodnoticích orgánů
TA ČR“ a pověřilo LK, aby k tomuto připravil návrh technického zajištění předání
podkladu dle požadavku KR a předložil jej na 229. zasedání přTA (2).
O2: KaTA
T: 20. 10. 2014
9. Závěry z kontroly hospodaření TA ČR provedenou KR
Předsednictvo se zabývalo závěry z kontroly hospodaření TA ČR za 1. pololetí roku
2014 provedenou KR.
Předsednictvo pověřuje ředitele Sekce III., aby prostudoval jednotlivá zjištění
a doporučení KR vzešlá z kontroly hospodaření TA ČR za 1. pololetí roku 2014
a prověřil, zda byla náležitě aplikována.
O: KaTA
T: 21. 10. 2014
10. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo v souvislosti s podkladem k návrhu zákona č. 130/2002 Sb., který je
nyní v meziresortním připomínkovém řízení, pověřilo KaTA, aby připravila
připomínky k tomuto zákonu – stávající připomínky, které jsou již zpracovány (1).
O1: KaTA
T: 24. 10. 2014
PK požádal o poskytnutí informace o vyhlášce, kterou se mění vyhláška
č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech
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a investičních fondech (2).
O2: KaTA

T: 17. 10. 2014

11. Podpis dohody o spolupráci s ČBÚ
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci o podpisu dohody
o spolupráci s ČBÚ v oblasti podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, která
byla podepsána dne 7. 10. 2014, a to při příležitosti jednání mezi předsedkyní
TA ČR a zástupci Českého báňského úřadu.
12. Žádost o povolení výjimky ve vztahu k čerpání služeb
Na základě rozhodnutí přTA na 224. zasedání předložila KaTA informaci o doložení
podkladů k žádosti o povolení výjimky ve vztahu k čerpání služeb ve věci osoby
spojené.
Předsednictvo konstatuje, že doložené informace jsou dostatečné a potvrzuje tímto
své rozhodnutí z 224. zasedání týkající se projektů TA01010861, TA02010780,
TE02000177, TA04021390.
13. BETA – rizika spojená s neukončením projektů do konce trvání programu, tj. 2016
Předsednictvo bere na vědomí zpracovaný podklad k možným rizikům spojeným
s neukončením projektů v rámci programu BETA do konce trvání tohoto programu.
MB uvedl, že některé z projektů programu přesáhnou řešení přes rok 2016, a to
z toho důvodu, že veřejné zakázky byly vyhlášeny později.
Předsednictvo konstatuje, že rizika s tímto spojená stále přetrvávají a v případě, že
budou chtít resorty a další organizace vyhlásit další výzkumné potřeby s dobou
trvání řešení projektů přesahující dobu trvání programu, bude třeba dobu řešení
výzkumných potřeb zkrátit.
14. Různé
PK informoval o přednášce, kterou měl na workshopu Inženýrské akademie, který
se uskutečnil dne 14. 10. 2014. Na tomto jednání byl přítomen B. O. Nilsson,
prezident Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, a I. Ritchie, zástupce
Royal Academy of Engineering, z Velké Británie.
Dále PK uvedl, že podal rozhovor v Českém rozhlase ve studiu Leonardo k tématu
„Od výzkumu k aplikacím“.
VK informoval o účasti na jednání s reprezentací Taiwanské mise dne 15. 10.,
na níž byla řešena podpora VaVaI a mezinárodní spolupráce mezi Taiwanem a ČR.
Velvyslankyně pozvala zúčastněné včetně zástupce TA ČR na návštěvu Taiwanu.
VK uvedl, že v rozhovoru s novým ředitelem pro vědu a technologie Ding-Ming
Wang dojedná schůzku, na které bude řešena otázka rozvoje další spolupráce.
Dále VK informoval o jednání pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci, na
kterém bylo diskutováno o aktuálních otázkách spojených s implementací programu
DELTA a o postupu v dalším rozšiřování spolupráce (MoU uzavíraná TA ČR).
VK dále informoval o jednání na Cambridge Innovation Center v Bostonu, které se
zaměřuje na podporu start-up – od zhodnocení potenciálu návrhů projektů až
k plnému tržnímu uplatnění výsledků VaV.
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MJ informoval o zjištění vyplývající z dotazníků prováděných v rámci projektu INKA,
kdy z jednoho dotazníku vyplynulo negativní vyjádření směrem k TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že pověří MJ, aby připravil odpověď (e-mail) pro
dotazovaného s tím, že ho vyzve k uskutečnění schůzky s některým ze členů přTA
– MJ nebo VK.
O: přTA
T: 24. 10. 2014
MB informoval o uskutečněné schůzce s generálním ředitelem United Nations
Industrial Development Organization (UNIDO) dne 15. 10. 2014. Ze strany UNIDO
byla požadována spolupráce s TA ČR.
MB dále informoval o služební cestě do Bruselu – seminář k veřejné podpoře,
kterého se zúčastnil ve dnech 13.–14. 10. 2014.
Dne 4. 11. 2014 se uskuteční konference k daňovým odpočtům ve VaV pořádaná
firmou Deloitte. Této konference se zúčastní MJ.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 23. 10. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 228. zasedání předsednictva TA ČR
Program 228. zasedání přTA
Přehled úkolů z 228. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bunček
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