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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 229

Datum: 23. 10. 2014

Od–do: 9:30–16:30 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: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 228. zasedání přTA
Zápis z 228. zasedání přTA z 16. 10. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Výsledky závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo výsledky závěrečných oponentních řízení předložených
projektů v rámci programů ALFA, BETA a OMEGA.
Předsednictvo uložilo MJ ve spolupráci s KaTA zpracovat metodiku hodnocení
k výsledkům projektů pro klasifikaci úspěšnosti ukončených projektů.
O: přTA+KaTA
T: 10. 11. 2014
3. Vypořádání žádosti o změnu a návrh dalšího postupu – TA01010485
Předsednictvo se zabývalo vypořádáním žádosti příjemce projektu TA01010485,
jemuž byla od letošního roku pozastavena dotace a byla u něj provedena kontrola
na místě, která ještě není uzavřena.
Kancelář proto navrhuje, aby příjemci stále nebyla vyplácena podpora na rok 2014
do doby uzavření kontroly na místě; v tuto chvíli jsou vypořádávány námitky.
V případě, že by kontrola námitky neuznala, bude přTA předložen návrh na
odstoupení od smlouvy z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně.
Předsednictvo souhlasí s navrženým postupem KaTA a odkládá rozhodnutí
o dalším postupu u projektu TA01010485 do doby vypořádání námitek příjemce.
KaTA je žádána, aby následně připravila stanovisko z kontroly projektu a návrh
dalšího řešení a předložila materiál na jednání přTA.
O: KaTA
KT: 10. 11. 2014
4. Harmonogram vyhlášení veřejných soutěží v roce 2015 – GAMA, DELTA,
EPSILON, OMEGA
Předsednictvo projednalo předložený harmonogram pro vyhlášení veřejných soutěží
TA ČR v roce 2015 týkající se programů GAMA, DELTA, EPSILON a OMEGA.
Předsednictvo bere na vědomí předložený harmonogram a vyžádalo si jeho
doplnění o plán vyhlášení výzev ve všech programech schválených vládou.
O: KaTA
T: 3. 11. 2014
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Předsednictvo doporučuje, aby soutěže byly vyhlašovány v následujícím pořadí,
a to se zahájením 1. soutěže začátkem ledna 2015:
• GAMA 1. PP
• DELTA 2. a 3. VS
• GAMA 2. PP
• EPSILON 2. VS
• OMEGA 3. VS
5. Postup vyhodnocení činnosti tutorů programu Centra kompetence
Předsednictvo se dohodlo, že v rámci pracovní skupiny k problematice tutorů, která
je složena z členů přTA, VR a zástupců KaTA, bude navrhovaný postup
konzultován.
O: prac. skupina
KT: 28. 11. 2014
6. Odvolání člena EHK programu Centra kompetence
Předsednictvo po projednání podnětu z KaTA odvolává prof. Ing. Michaela Valáška,
DrSc., z EHK CK.
KaTA připraví dopis s odvoláním a poděkováním za spolupráci.
O: KaTA
T: 30. 10. 2014
7. BETA – rozhodnutí
a TB0940MZP001

o

výběru

v

poptávkovém

řízení

TB030MZP010

TB030MZP010
Předsednictvo na základě odlišných stanovisek hodnoticí komise, včetně doplnění
zdůvodnění odborné gestorky a příslušného pracovníka Sektorových služeb,
odkládá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v poptávkovém řízení
TB030MZP010 s názvem „Výzkum a vývoj nástrojů pro zpracování bezpečnostní
dokumentace dle požadavků evropské směrnice SEVESO III provozovatelů
podléhajících kontrole MŽP a ČBÚ“.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila dopis na MŽP s žádostí o vyjádření
k výběru nejvhodnější nabídky k této zakázce.
O: KaTA
T: 31. 10. 2014
TB0940MZP001
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče GREEN Solution, s. r. o., U Průhonu 40/1079, 170 00 Praha 7,
IČ: 28471091, v poptávkovém řízení TB940MZP001 s názvem „Analýza optimálního
nastavení činností kolektivních systémů v oblasti nakládání s elektroodpady“ jako
nejvhodnější.
8. Rozhodnutí ve věci vyjádření k obdrženému návrhu navrhovatele GET, s. r. o.,
u veřejné zakázky TB020CBU001
Předsednictvo projednalo návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
a nařízení předběžného opatření ve veřejné zakázce TB020CBU001 a rozhodlo
o zaslání předloženého vyjádření v navrženém znění.
9. Mezirezortní připomínkové řízení k zákonu č. 130/2002 Sb.
Předsednictvo se seznámilo s předloženým zněním připomínek
č. 130/2002. Sb.

k zákonu

Předsednictvo schvaluje předložené připomínky s tím, že pověřuje RB jejich finální
kontrolou a následným předáním do eKLEP.
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O: přTA

T: 24. 10. 2014

10. Návrh memoranda o spolupráci s Asociací leteckých výrobců ČR
Předsednictvo souhlasí s konečnou podobou textu memoranda o spolupráci mezi
TA ČR a ALV a ukládá KaTA připravit memorandum k podpisu.
O: KaTA
T: 31. 10. 2014
11. Návrh memoranda s Českou exportní bankou, a. s.
Předsednictvo souhlasí s konečnou podobou textu memoranda o spolupráci mezi
TA ČR a ČEB a ukládá KaTA připravit memorandum k podpisu.
O: KaTA
T: 31. 10. 2014
12. Závěry z kontroly hospodaření TA ČR provedenou KR
Předsednictvo projednalo vyjádření KaTA k závěrům z kontroly hospodaření TA ČR
za 1. pololetí roku 2014 provedenou kontrolní radou.
Předsednictvo pověřuje K. Viléma, aby dle závěrů diskuze připravil vypořádání
reakce na tuto zprávu pro případné dotazy v rámci projednání zprávy ve Výboru
PSP ČR.
O: KaTA
T: 31. 10. 2014
13. Harmonogram PR akcí
Předsednictvo projednalo harmonogram PR akcí na období říjen–listopad 2014
s tím, že:
• 6. 11. se 44. zasedání VR zúčastní PK;
• 7. 11. se 37. zasedání KR nebude moci zúčastnit RB, a to z důvodu účasti
na konferenci v Brně;
• 7. 11. se workshopu Úřadu vlády pro poskytovatele zúčastní PK (kvůli
projektu INKA);
• 7. 11. budou na ČZU přednášet k tématu veřejné podpory MB a PK;
• 13. 11. se Exportního fóra pro malé a střední podniky zúčastní RB
a E. Kořínková;
• 26. 11. se uskuteční oslava 115. výročí VUT, kde TA ČR zastoupí PK.
14. Aktuality k mezinárodní spolupráci TA ČR
Předsednictvo projednalo účast TA ČR na zahraničních aktivitách a aktuální úkoly
související s mezinárodní spoluprací TA ČR.
Předsednictvo pověřuje RB účastí v misi premiéra a dalších ministrů do Izraele ve
dnech 24.–27. 11. 2014, a to v případě možnosti podepsání memoranda
s izraelskou stranou.
Předsednictvo se dohodlo na účasti VK v misi prezidenta do Kazachstánu
a Tadžikistánu v termínu 23.–27.11 2014. Na Kancelář prezidenta republiky bude
zaslána žádost o zařazení zástupce TA ČR do této delegace. V rámci této mise by
TA ČR mohla podepsat s kazašskou agenturou připravené memorandum.
O: KaTA
T: 3. 11. 2014
Jednání Taftie Board Meeting & Policy Forum ve dnech 25.–26. 11. 2014 v Bruselu
se zúčastní MB.
Předsednictvo bere na vědomí výsledky 18. jednání pracovní skupiny pro
mezinárodní spolupráci TA ČR ze dne 16. 10. 2014.
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Předsednictvo bere na vědomí zprávu ze zahraniční služební cesty RB
a P. Slavíkové z Brazílie.
RB informovala, že na začátku prosince t. r. by se měl uskutečnit workshop na
Slovensku s představiteli agentur V4.
15. Zápis ze 43. zasedání VR a úkoly z něj plynoucí
Předsednictvo se zabývalo zápisem a úkoly plynoucími ze 43. zasedání VR.
Předsednictvo bere zápis a úkoly z tohoto zasedání na vědomí. Zadáním a plněním
jednotlivých úkolů se bude zabývat RB společně s tajemnicí přTA.
O: přTA+KaTA
T: 31. 10. 2014
16. Návrh technického zajištění předání materiálu KR příslušným poradním orgánům
TA ČR
Předsednictvo se dohodlo, že stanovisko KR s názvem Zkušenosti a doporučení KR
pro činnost hodnoticích orgánů TA ČR bude zprostředkován hodnoticím orgánům
prostřednictvím informačního systému PATRIOT – zajistí KaTA.
O: KaTA
T: 4. 11. 2014
17. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo se zabývalo přehledem materiálů v eKLEP a vzalo informace na
vědomí.
18. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
19. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo se zabývalo čerpáním rozpočtu TA ČR i s ohledem na Zprávu
o hospodaření TA ČR za 1. pololetí roku 2014 vypracovanou KR.
20. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol prováděných
TA ČR.
21. WEF – studie konkurenceschopnosti – závěry analýzy
Předsednictvo bere na vědomí závěry analýzy ze studie konkurenceschopnosti
– WEF.
22. Pravidelný reporting o projektech TA ČR
M. Slavíková informovala o stavu projektů TA ČR – Rozvoj TA ČR, Sektorové
služby a Zefektivnění TA ČR.
Předsednictvo vzalo prezentované informace na vědomí a pověřuje KaTA, aby
započala psát navazující projekty na projekt Sektorové služby a Rozvoj TA ČR.
O: KaTA
KT: 31. 12. 2014
23. Informace o zasedání pracovní skupiny BIEE
MJ informoval o služební cestě do Amsterdamu, která se uskutečnila v termínu
14.–15. 10. 2014 a kde se zúčastnil několika workshopů souvisejících s činností
pracovní skupiny Taftie BIEE.
MJ uvedl, že by bylo vhodné, aby se mohli pracovníci projektu Sektorové služby
zúčastnit služební cesty do agentury Tekes za účelem zvyšování kvalifikace
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a získání zkušeností v oblasti hodnocení.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
24. BETA – informace o schválení doporučení hodnoticí komise k zakázce
TB030MZP001
Na základě požadavku přTA z 227. zasedání byl prověřen soulad mezi Zadávací
dokumentací a vyjádřením hodnoticí komise z hlediska stanovených hodnoticích
kritérií a uvedené formulace hodnoticích kritérií. Byl shledán soulad mezi těmito
dokumenty.
Předsednictvo tuto informaci bere na vědomí a potvrzuje tak výběr nejvhodnější
nabídky uchazeče Masarykova univerzita v otevřeném zadávacím řízení
TB030MZP001.
25. Oznámení příjemce projektu TA04020673 o neuzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory
Předsednictvo bere na vědomí informaci, že příjemce projektu TA04020673
neuzavře Smlouvu o poskytnutí podpory, a konstatuje, že při poskytování podpory
bude významně brán ohled na to, zda lze projekt financovat z neveřejných
prostředků.
26. Informace k nominaci zástupců TA ČR do Monitorovacích výborů OP VVV a OP PIK
Jako člen Monitorovacích výborů obou programů byla zvolena Ing. Rut Bízková
a jako zastupující člen RNDr. Martin Bunček, Ph.D.
Předsednictvo bere na vědomí informace o nominovaných zástupcích TA ČR do
Monitorovacích výborů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
27. Účast na Striving Excellence in Science, European Research Council and the
Czech Republic – 30/10/14
Předsednictvo se dohodlo, že setkání u kulatých stolů organizovaných ve spolupráci
AV ČR, TC AV ČR a kanceláře místopředsedy Evropské výzkumné rady na téma
„Striving Excellence in Science, European Research Council and the Czech
Republic se dne 30. 10. 2014 zúčastní M. Vicenová a T. Perglová.
28. Různé
Předsednictvo pověřilo RB, aby se zabývala ve spolupráci s E. Kořínkovou,
doplněním plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí a návrhem výhledu na
2. pololetí roku 2015 (1).
O1: přTA+KaTA
T: 24. 10. 2014
Předsednictvo ukládá MB, aby připravil informaci o organizacích ČIN a AFI (2).
O2: přTA
T: 10. 11. 2014
Předsednictvo potvrzuje přijetí podmíněného rozhodnutí k projektu TB0300MD008,
kdy bylo vyžádáno ze strany přTA navíc zhodnocení projektu odborníkem z projektu
Sektorové služby.
PK a LK informovali o účasti na dopoledním jednání (23. 10.) na Úřadu vlády za
účasti A. Markse.
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Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

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

Přílohy:

Prezenční listina z 229. zasedání předsednictva TA ČR
Program 229. zasedání přTA
Přehled úkolů z 229. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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