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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 234

Datum: 27. 11. 2014

Od–do: 13:10–16:15 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), 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: RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)
Jednání řídil: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 233. zasedání přTA
Zápis z 233. zasedání přTA z 20. 11. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Průběžné hodnocení center kompetence
Předsednictvo se zabývalo podkladem k připravovanému hodnocení programu
Centra kompetence.
3. BETA – výzva v poptávkovém řízení TB94TACR002
Předsednictvo opětovně odložilo projednání tohoto bodu až na lednové zasedání
v příštím roce.
4. INKA – schválení výzvy na 1. kolo Fáze 2 – Cyklické ověření metodiky a informace
k plánovanému semináři a workshopu
KaTA předložila přTA podklady související se zahájením Fáze 2 projektu INKA.
Předsednictvo rozhodlo o vyzvání Dodavatele k podání nabídky pro 1. kolo Fáze 2,
a to na základě předložené Výzvy k podání nabídky.
Předsednictvo rozhodlo, že seminář k představení Fáze 1 projektu INKA se
uskuteční v termínu 20. 1. 2015.
Předsednictvo vzalo na vědomí informace k plánovanému workshopu projektu
INKA.
5. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo dle předložených informací schválilo ukončení projektů na základě
výsledků Závěrečných oponentních řízení:
TA01010641,
TA01030020,
TA01030087,
TA01030096,
TA01030124,
TA01030263,
TA01030305,
TA01030374,
TA01030516,
TA01030548,
TA01030574,
TA01030582,
TA01030821,
TA01030833,
TA01030968,
TA01031231, TA02010698 a TA02011362
6. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01011165
Předsednictvo schválilo sloučení 3 výsledků do jednoho a přidání jednoho výsledku
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projektu TA01011165.
TA02010760
Předsednictvo schválilo změnu dalšího účastníka projektu TA02010760.
TE01020233
Předsednictvo zamítá žádost o navýšení celkových uznaných nákladů a podpory
pro rok 2014 a 2015 projektu TE01020233, a to z důvodu nedostatku disponibilních
prostředků.
V souladu s akceptovaným pojetím podjatosti členů orgánů TA ČR vyjádřil PK svůj
názor, že se v tomto případě necítí být podjatý.

Předsednictvo bere toto vyjádření na vědomí.
TA01010485
Předsednictvo zamítá žádost projektu TA01010485.
TA02021336
Předsednictvo schválilo změnu termínu ukončení řešení projektu a změnu termínu
dosažení výsledku.
Předsednictvo zamítá navýšení podpory pro rok 2015 u projektu TA02021336, a to
z důvodu nedostatku disponibilních prostředků.
TD020330
Předsednictvo schválilo žádost o změnu dílčích cílů u projektu TD020330.
7. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB030MZP010
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky společnosti WATRAD spol. s. r. o.,
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, IČ: 475 41 253, 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“ jako nejvhodnější.
8. Žádost o posun termínu dodání průběžných zpráv za rok 2014
Předsednictvo schválilo prodloužení termínu pro předání průběžných zpráv za rok
2014 do 31. 1. 2015. Předsednictvo konstatuje, že změna termínu nemá
bezprostřední vliv na uvolnění prostředků na další rok a ani na termíny hodnocení
průběžných zpráv.
Doporučený rozsah pro průběžné zprávy je 10–15 stran s tím, že u programu
Centra kompetence je to 15–30 stran. Případné detailní informace lze připojit jako
přílohu zprávy.
9. Předběžná veřejnosprávní kontrola projektu TA04010051 před poskytnutím podpory
Předsednictvo schválilo provedení předběžné veřejnosprávní kontroly projektu
TA04010051 před poskytnutím podpory.
10. Průběžná informace o IS TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o IS TA ČR.
11. Pravidelný reporting o projektech TA ČR
Předsednictvu byly podány informace o průběhu řešení 3 projektů TA ČR
podporovaných z OP LZZ.
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Předsednictvo bere na vědomí stav projektů.
12. Sankce ze Smlouvy o poskytnutí účelové podpory
Předsednictvu byl předložen podklad zpracovaný KaTA v souvislosti s udělováním
sankcí za porušení Smlouvy s poskytovatelem.
13. Předčasné ukončení řešení projektu TA02010148
Předsednictvo bere na vědomí zpracované posudky k předčasnému ukončení
řešení projektu TA02010148.
14. Rozbor institucionální podpory – analýza mzdových prostředků, systém
dlouhodobých cílů zaměstnanců a přehled zaměstnanců a jejich rolí v TA ČR
Tento bod byl přesunut na další zasedání přTA.
15. Harmonogram hodnocení výzkumných potřeb 4. výzvy programu BETA
Předsednictvo bere na vědomí aktualizovaný harmonogram hodnocení výzkumných
potřeb předložených v rámci 4. výzvy programu BETA.
16. Podklady z VR k rozšíření programu EPSILON
Předsednictvo bere na vědomí podklady zpracované členkou VR paní prof. Sykovou
k návrhu možnosti rozšíření programu EPSILON.
17. Odpověď MŠMT na dotaz o porušení pravidel veřejné podpory
Předsednictvo bere na vědomí odpověď MŠMT na písemný dotaz TA ČR
k porušení pravidel veřejné podpory.
18. Různé
VK informoval o služební cestě s delegací prezidenta republiky do Kazachstánu,
která se uskutečnila v termínu 23.–25. 11. 2014.
PK informoval o účasti na zasedání koordinační rady MD – kosmické aktivity, které
se uskutečnilo dne 25. 11. 2014.
Dne 25. 11. se PK zúčastnil také semináře výboru PSP ČR pro sociální politiku.
Dne 26. 11. se PK zúčastnil oslav 115. výročí založení VUT Brno.
MJ informoval o možnosti TA ČR přihlásit se k předsednictví v organizaci Taftie na
rok 2017.
MJ dále uvedl, že se dne 25. 11. zúčastnil zasedání Rady pro spolupráci s aplikační
sférou AV ČR.
RB informovala, že se dne 24. 11. zúčastnila pokládání základního kamene ČVUT.
RB dále podala informace ze služební cesty v Izraeli, kde se zúčastnila
podnikatelské mise předsedy vlády ČR v termínu 25.–26. 11. 2014.
Další zasedání:

datum: 4. 12. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
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Přílohy:

Prezenční listina z 234. zasedání předsednictva TA ČR
Program 234. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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