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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 235

Datum: 4. 12. 2014

Od–do: 9:00–11:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: 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), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)
Jednání řídil: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 234. zasedání přTA
Zápis z 234. zasedání přTA z 27. 11. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Odstoupení od smlouvy s příjemcem projektu TA01010485
Předsednictvo zrušilo své rozhodnutí z 234. zasedání k žádosti o změnu příjemce
projektu TA01010485 a odložilo projednání této záležitosti na své další zasedání,
a to z důvodu neúčasti MB.
3. Odstoupení od podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory projektu TA04010189
Předsednictvo rozhodlo o odstoupení od podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové
podpory s příjemcem projektu TA04010189. Důvodem nepodepsání Smlouvy
s příjemce projektu je, že příjemce nedodal požadované podklady, a to i přes
několik urgencí ze strany TA ČR.
4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01010844
Předsednictvo schválilo žádosti o změnu výsledků dle zaslané žádosti příjemce
projektu TA01010844.
TA04020952
Předsednictvo podmínečně schvaluje žádost příjemce projektu TA04020952.
TA04021239
Předsednictvo schválilo posun termínu řešení projektu a přesun nákladů a podpory
mezi kalendářními roky projektu TA04021239.
TA04021499
Předsednictvo schválilo posun termínu řešení projektu a přesun nákladů a podpory
mezi kalendářními roky projektu TA04021499.
TE02000077
Předsednictvo schválilo změnu účastníků projektu TE02000077 s účinností od
1. 1. 2015 s tím, že příjemce projektu navrátí TA ČR nespotřebované prostředky za
rok 2014 a tyto mu budou vyplaceny až po termínu účinnosti této změny.
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Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil PK z důvodu zamezení střetu zájmů.
5. Rozbor institucionální podpory – analýza mzdových prostředků, systém
dlouhodobých cílů zaměstnanců a přehled zaměstnanců a jejich rolí v TA ČR
Předsednictvo se opětovně zabývalo podklady obsahujícími rozbor institucionální
podpory.
6. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB03SUJB003
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČ: 46356088, ve
zjednodušeném podlimitním řízení TB03SUJB003 s názvem „Metodika a kritéria pro
licencování oblasti lidských faktorů na českých jaderných elektrárnách“ jako
nejvhodnější.
7. Návrh Memoranda o spolupráci s NISTI
Předsednictvo pověřilo pracovní skupinu pro mezinárodní spolupráci, aby se
návrhem Memoranda o spolupráci s NISTI zabývala.
8. Stanovisko kontrolní rady ke stížnosti u návrhu projektu TA04010647
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady a stížnost k návrhu projektu
TA04010647 zamítá.
9. Stanovisko TA ČR pro postup v případě insolvence
Předsednictvo souhlasí se zveřejněním stanoviska TA ČR ve věci postupu
v případě insolvence některého z příjemců podpory.
10. Stanovisko TA ČR k pojmu průmyslový výzkum
Předsednictvo se seznámilo s návrhem stanoviska TA ČR k pojmu průmyslový
výzkum a pověřuje KaTA, aby jej upravila tak, aby toto stanovisko hlavně
reflektovalo vyjádření RVVI k této problematice. Podklad bude před jeho
zveřejněním ještě zkonzultován s přTA.
11. Jmenování místopředsedů kolegií odborníků
Předsednictvo jmenovalo Ing. Jiřího Jedličku místopředsedou Oborového panelu
č. 1 programu EPSILON.
Předsednictvo jmenovalo doc. Dr. Ing. Ottu Fučíka místopředsedou Expertní
hodnoticí komise programu Centra kompetence.
12. INKA – schválení seznamu pozvaných organizací na seminář k Fázi 1, včetně počtu
zástupců, organizace semináře
Předsednictvo se zabývalo seznamem pozvaných organizací na připravovaný
seminář k výsledkům Fáze 1 projektu INKA.
13. Prověření hodnocení projektu TE020000077
Předsednictvo bere na vědomí informaci o prověření hodnocení projektu
TE02000077.
14. Informace o nově podepsaných memorandech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace o nově podepsaných memorandech
TA ČR v oblasti tuzemské spolupráce.
15. Různé
VK informoval o dotazu jednoho uchazeče k možnosti doplňovat projekt o další cíle,
a to během řešení projektu.
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Předsednictvo konstatuje, že příjemce musí postupovat v souladu s pravidly veřejné
soutěže určitého programu. Jedná se o součást změnového řízení – viz SME-07
Směrnice pro změnová řízení projektů.
Další zasedání:

datum: 10. 12. 2014 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 235. zasedání předsednictva TA ČR
Program 235. zasedání přTA
Přehled úkolů z 235. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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