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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 230

Datum: 30. 10. 2014

Od–do: 9:30–13:00 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), 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 229. zasedání přTA
Zápis z 229. zasedání přTA z 23. 10. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TE01020445
Příjemce žádá o posun termínu dosažení výsledku. Původní termín dosažení tohoto
výsledku měl být v 9/2014, nový termín dle žádosti bude v 12/2015.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí. Tutor si vyžádal podrobnější důvody posunu termínu a žádost taktéž
doporučuje schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schválilo posun termínu dosažení výsledku TE01020445.
TE01020218
Příjemce žádal o schválení spolupráce dalšího účastníka s jeho dceřinou
společností. Tato žádost byla zamítnuta z důvodu nedostatečného zdůvodnění.
Příjemce podal námitku proti rozhodnutí.
Předsednictvo tuto námitku projednalo a vyžádalo si doložit tvrzení, že jiná
organizace dané služby neposkytuje.
Příjemce zaslal žádost o ukončení řízení žádosti o změnu z důvodu komplikovanosti
a době trvání celého procesu schvalování i růstu nákladů spojeného se
schvalovacím procesem všech zúčastněných stran.
Předsednictvo bere na vědomí stažení žádosti o schválení spolupráce dalšího
účastníka s jeho dceřinou společností projektu TE01020218.
TA02020856
Příjemce žádá o změnu úpravy specifikace výsledku V002 (rozpad souhrnného
výsledku na dílčí výsledky a s tím související úprava termínu dosažení a realizace
výsledků, oznámení dřívějšího dosažení výsledku).
Plánované náklady na realizaci výsledku V002 jsou v souladu s plánovaným
rozpočtem. I přes dosažení některých výsledků pokračují v současné době práce na
dalších výsledcích projektu.
Původní výsledky V001 a V003 z návrhu projektu zůstávají neměnné.
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Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schválilo žádost o změnu úpravy specifikace výsledku V002 projektu
TA02020856.
TA02021032
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku z 9/2014 na 11/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schválilo změnu termínu dosažení výsledku projektu TA02021032.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili RB a PK z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA01020698
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku z 9/2014 na 12/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schválilo změnu termínu dosažní výsledku projektu TA01020698.
TA03030674
Příjemce žádá o přidání nového výsledku do projektu.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schválilo přidání nového výsledku do projektu TA03030674.
TA02020337
Příjemce žádá o změnu názvu období a dílčího cíle daného období za rok 2014
a o zařazení nového výsledku do projektu.
Forma nového výsledku zůstává stejná jako u původního dílčího cíle.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schválilo změnu názvu období a jednoho dílčího cíle daného období
za rok 2014 a zařazení nového výsledku do projektu TA02020337.
TA02010501, TE01020168, TA03031186
KaTA předložila přTA informaci o tom, že dne 11. 8. 2014 bylo zahájeno insolvenční
řízení vůči IKP Consulting Engineers, s. r. o. (dále jen IKP nebo navrhovatel), jenž je
příjemcem projektu TA03031186 a dalším účastníkem projektů TE01020168
a TA02010501.
Dle vyjádření a návrhu právního oddělení je možné postupovat následovně:
• ukončit smlouvu o poskytnutí podpory (podle Všeobecných podmínek je
poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, ale až po vydání rozhodnutí
v tomto insolvenčním řízení),
2

č.j.: TACR/12833/2014
•
•

pozastavit poskytnutí podpory do té doby, než bude vydáno rozhodnutí
v insolvenčním řízení, a pak případně ukončit smlouvu o poskytnutí podpory,
poskytnout podporu v řádném termínu a poté případně ukončit smlouvu
o poskytnutí podpory.

Je nutné postupovat tak, že prioritní je řešení projektu a ukončení smlouvy by ještě
měla předcházet snaha obou stran o výměnu účastníka, který je v insolvenci.
Z tohoto pohledu je nejvhodnější varianta druhá, která navrhuje pozastavit
poskytnutí podpory. Pokud je ale v insolvenci další účastník, tak se pozastaví
podpora pouze jemu, a tedy příjemci se pošle podpora ponížená o částku, která
byla určena pro dalšího účastníka.
Předsednictvo souhlasí s tím, že bude hledána cesta, jak ochránit poskytnutou
dotaci pro účelové řešení projektu, a TA ČR nevystaví dotaci riziku využití v rámci
hrozícího konkurzního řízení, ale přitom umožní pokračovat v řešení projektu.
Předsednictvo žádá Oddělení realizace projektů, aby ve spolupráci s právníky KaTA
připravilo návrh, jak v takovýchto případech postupovat.
O: KaTA
T: 17. 11. 2014
3. Odvolání člena oborového panelu EPSILON
Předsednictvo odvolává doc. Ing. Jaroslava Machana, CSc., z Oborového panelu
1 programu EPSILON, a to z důvodu souběhu dvou funkcí, který není možný dle
platného Statutu a jednacího řádu kolegia odborníků.
4. Odůvodnění dodatečného podpoření projektů v rámci 2. VS programu Centra
kompetence
Dle úkolu z 227. zasedání přTA předložila KaTA k odsouhlasení text odůvodnění
dodatečného podpoření projektů v rámci 2. VS programu Centra kompetence na
webové stránky TA ČR a upravené znění nového Rozhodnutí o výsledcích veřejné
soutěže pro příjemce projektu TE02000032.
Předsednictvo s předloženými podklady souhlasí a ukládá KaTA zaslat nové
Rozhodnutí příjemci projektu TE02000032 (1) a zveřejnit informaci na webových
stránkách TA ČR (2).
O1: KaTA
T: 31. 10. 2014
O2: KaTA
T: 31. 10. 2014
5. INKA – návrh oponentury a informace o postupu
Předsednictvo bylo informováno o dosavadním postupu v rámci projektu INKA, kdy
se v příštím týdnu uskuteční jednání s Dodavatelem k uzavření 1. fáze projektu.
Ze strany TA ČR se v současnosti zdá být vše v pořádku.
Předsednictvo bylo seznámeno s vyjádřením MPO k fázi 1 a navazující fázi 2
projektu INKA.
Předsednictvo se dohodlo, že bude uspořádán workshop ke zhodnocení 1. etapy
projektu INKA a v souvislosti s tím pověřilo P. Mašíčka, aby dopisem oslovil členy
výběrové komise, která se bude skládat ze zahraničních expertů, jež hodnotili
návrhy v rámci soutěže o návrh. Dopis bude koncipován jako žádost o spolupráci při
zhodnocení této etapy s důrazem na posouzení funkčnosti navrhované metodiky.
Součástí spolupráce bude vystoupení na tomto workshopu (1). Členové výběrové
komise budou mít k dispozici zkrácený materiál, na jehož základě bude možné
posoudit funkčnost metodiky.
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Dále bude uspořádán seminář, na kterém budou podrobně představeny výsledky
fáze 1, včetně jejích závěrů (2). Účastnit se budou zástupci ÚOHS, SP ČR, HK ČR,
MPO a MŠMT a další.
O1: KaTA
KT: 12. 11. 2014
O2: KaTA
KT: 28. 11. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že oponentura projektu bude provedena souběžně
s aktivitami 2. fáze projektu. V rámci 2. fáze projektu bude v podmínkách
s Dodavatelem uvedeno, že výsledky oponentury musí být zapracovány
v podkladech pro 2. fázi (3).
O3: KaTA
T: 31. 10. 2014
6. Definitivní odpověď na Doporučení a stanoviska z 36. zasedání KR
Předsednictvo se zabývalo návrhem odpovědi na Doporučení a stanoviska
z 36. zasedání KR v souvislosti se změnami, které se vyskytly u změny termínu
negociačního jednání s příjemcem projektu TE02000032, a zpracováním reakce na
Zprávu z kontroly hospodaření TA ČR za 1. pololetí roku 2014.
Předsednictvo žádá KaTA, aby stanovila náhradní termín pro výše uvedené jednání
s příjemcem projektu TE02000032 (1).
O1: KaTA
T: 31. 10. 2014
Předsednictvo se dohodlo, že se vyjádří k zpracované reakci ke Zprávě z kontroly
hospodaření TA ČR za 1. pololetí roku 2014 (2).
O2: přTA
T: 31. 10. 2014
Finální znění odpovědi upraví RB ve spolupráci s tajemnicí přTA (3).
O3: KaTA
T: 3. 11. 2014
7. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.
8. Průběžná informace o IS TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o IS TA ČR.
9. DELTA – formulář SATI k potvrzení důvěryhodnosti zahraničního partnera
Předsednictvo bere na vědomí předkládanou strukturu formuláře k potvrzení
důvěryhodnosti zahraničního partnera.
10. Výzva technologických platforem
Předsednictvo bere na vědomí společnou výzvu technologických platforem.
11. Pozvánka na Český energetický a ekologický projekt/stavba/inovace 2013
Předsednictvo se dohodlo, že galavečera Český energetický a ekologický
projekt/stavba/inovace 2013 zúčastní PK, dle svých časových možností.
12. Konference WORK-LIFE BALANCE – slaďování soukromého a pracovního života
ve vědě
Předsednictvo bere na vědomí informaci z konference WORK-LIFE BALANCE,
která se uskutečnila ve dnech 23–24. 10. 2014 za účasti M. Krause.
Předsednictvo vyslovilo pochvalu M. Krausovi za zpracovaný materiál a ukládá
KaTA, aby zohlednila závěry z této konference v programu ZÉTA a dalších výzvách
programů TA ČR, kromě programů mezinárodních.
O: KaTA
KT: 31. 12. 2014
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13. Vyjádření zájmu TA ČR o témata aktivit Taftie Academy pro rok 2015
Předsednictvo se seznámilo s nominacemi pracovníků KaTA do aktivit Taftie
Academy pro rok 2015 s tím, že k jednotlivým tématům KaTA nominuje vždy
minimálně jednoho zástupce TA ČR, který se akce zúčastní. Takto bude zasláno na
Taftie.
O: KaTA
T: 31. 10. 2014
14. Různé
Nominace na znovuzvolení člena VR pro jeho 2. funkční období
Předsednictvo vyjádřilo souhlas se znovujmenováním prof. Hajiče do VR pro jeho
2. funkční období.
V tomto smyslu bude na RVVI zaslán dopis (1).
O1: KaTA
T: 31. 10. 2014

Záležitosti Rady programu EPSILON
Předsednictvo odvolává Ing. Eduarda Muřického z Rady programu EPSILON.
Předsednictvo schvaluje nominace Ing. Martina Štíchy a Mgr. Jana Kulíka do Rady
programu EPSILON a pověřuje KaTA předat tyto závěry výzkumné radě (2).
O2: KaTA
T: 31. 10. 2014
Odvolání členů Rady programu DELTA
Předsednictvo na základě vlastní žádosti odvolává Ing. Evu Hodboďovou
a Ing. Šárku Špoutilovou z Rady programu DELTA.
Předsednictvo ukládá KaTA oslovit Ing. Votrubu z MMR a Mgr. Paskovou z MŽP ve
věci účasti v RP DELTA (3).
O3: KaTA
T: 31. 10. 2014
Prezentace oponenta 1110
Kancelář předložila přTA informaci o prezentaci oponenta 1110 na stránkách
poradenské firmy, kde je představován jako hodnotitel TA ČR.
Předsednictvo se po diskuzi dohodlo, že KaTA všem oponentům, u kterých bylo
zjištěno obdobné jednání, zašle dopis s upozorněním od KaTA na jednání v rozporu
s uzavřenou Rámcovou smlouvou. V tomto dopise bude uvedeno i varování těmto
oponentům s tím, že budou-li v tomto jednání pokračovat, budou vyřazeni
z databáze oponentů TA ČR (4).
O4: KaTA
T: 28 11. 2014
Přehled změn v oborových panelech programu EPSILON
Předsednictvo souhlasí s předložením materiálu Přehled změn v oborových
panelech programu EPSILON výzkumné radě (5).
O5: KaTA
T: 31 10. 2014
Pozvánka na seminář budoucnost JE Dukovany – 25. 11.
Předsednictvo se dohodlo, že semináře na téma „MOŽNÉ SOCIOEKONOMICKÉ
DOPADY V PŘÍPADĚ UKONČENÍ PROVOZU JE DUKOVANY, ANEB PROČ JE
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DŮLEŽITÁ DOSTAVBA 5. BLOKU JE DUKOVANY“, se zúčastní RB.
Předsednictvo pověřilo MB, aby se ve věci účasti na zahraničních misích do
Kazachstánu a Izraele, setkal s náměstkem MŠMT J. Vebrem a dojednal s ním
další spolupráci (6).
O6: KaTA
KT: 10 11. 2014
VK informoval, že dne 4. 11. se uskuteční 2. ročník soutěže Inovační firma
Moravskoslezského kraje, kterého se zúčastní.
Dále VK informoval, že dne 24. 10. se společně s T. Perglovou zúčastnil workshopu
o bibliometrii „European trends in performance-based funding of research
institutions – with special attention to the use of bibliometrics. Z tohoto workshopu
připraví psanou informaci T. Perglová a předloží ji na přTA (7).
O7: KaTA
T: 10 11. 2014
MJ informoval, že se dne 29. 10. 2014 zúčastnil předsednictva AVO, a informoval
o připravované reakci AVO na první koncept IPN Metodika.
RB informovala, že dne 31. 10. 2014 se zúčastní části jednání RVVI, a to
k odměnám členů VR.
Dále RB informovala, že dne 3. 11. se uskuteční setkání se švýcarským
velvyslancem v sídle TA ČR. Dne 5. 11. se RB setká s náměstkyní MŠMT
pí Bartákovou.
Předsednictvo bylo informováno, že TA ČR byla ze strany Hospodářské komory
Most oslovena s žádostí o spolupráci – záměr založit skupinu pro strojírenství.
Předsednictvo se domluvilo, že by spolupráci s touto HK projednalo při osobním
setkání. Bude domluven termín tohoto setkání (8).
O8: KaTA
KT: 10 11. 2014
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 6. 11. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 230. zasedání předsednictva TA ČR
Program 230. zasedání přTA
Přehled úkolů z 230. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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