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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 237

Datum: 11. 12. 2014

Od–do: 8:00–18:10 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: 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: Ing. Rut Bízková (RB)
Jednání řídil: RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)
1. Kontrola zápisů a úkolů z 235. a 236. zasedání přTA
Zápisy z 235. a 236. zasedání přTA z 4. a 10. 12. 2014 byly schváleny. Úkoly
vyplývající z těchto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Návrh témat jednání s místopředsedou vlády ČR
Předsednictvo se dohodlo, že se k tématům pro jednání s místopředsedou vlády ČR,
které by se mělo uskutečnit dne 27. 1. 2015 v sídle TA ČR, vyjádří prostřednictvím
svých připomínek.
3. Jednání s předsednictvem GA ČR – témata schůzky a prezentace
Předsednictvo se dohodlo, že se k tématům pro jednání s předsednictvem GA ČR,
které by se mělo uskutečnit dne 9. 1. 2015 v sídle TA ČR, vyjádří prostřednictvím
svých připomínek.
4. Projednání návrhů projektů k podpoře v 1. veřejné soutěži programu EPSILON
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 1. veřejné soutěže
programu EPSILON (EPSILON1), a to za účasti člena kontrolní rady RNDr. Nováka.
Předsednictvo navázalo na projednávání návrhů projektů ze dne 10. 12. 2014.
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu
zájmů, neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.
Na 1. veřejnou soutěž programu EPSILON bude vyčleněno s ohledem na současný
stav rozpočtu TA ČR 250 mil. Kč. Finanční prostředky budou rozděleny mezi
podprogramy 1, 2 a 3 v souladu se schváleným programem a zadávací dokumentací
v poměru 36:32:32.
Předsednictvo konstatuje, že vzhledem k deklaraci další finanční podpory realizace
programu EPSILON předsedou i místopředsedou vlády ČR je možné předpokládat
zvýšení finanční alokace v roce 2015. TA ČR však není známa přesná výše této
částky, a proto budou při vyhlášení výsledků veřejné soutěže uvedeny rovněž projekty
doporučené k podpoře při celkové finanční alokaci 500 mil. Kč tak, jak je plánovaná
finanční alokace ve vládou schváleném znění programu EPSILON pro rok 2015.

Předsednictvo schválilo k podpoře:
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v rámci 1. podprogramu (PP1) 36 návrhů projektů;
v rámci 2. podprogramu (PP2) 26 návrhů projektů;
v rámci 3. podprogramu (PP3) 29 návrhů projektů.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR do konce roku 2014.
Budou zveřejněny celkem čtyři seznamy projektů:
1. Projekty určené k podpoře (skupina 1), které vzhledem k objemu finančních
prostředků ve výši 250 mil. Kč pro veřejnou soutěž budou podpořeny,
a poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání
Rozhodnutí o poskytnutí podpory.
2. Projekty určené k podpoře (skupina 2), které mohou být podpořeny pouze
v případě dalšího navýšení finančních prostředků do rozpočtu poskytovatele
na tuto veřejnou soutěž anebo v případě, že nebude uzavřena Smlouva
o poskytnutí podpory/vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s uchazeči
návrhů projektů uvedených ve skupině 1. V tomto případě budou podpořeny
projekty v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny, a to až do výše alokace
stanovené v Zadávací dokumentaci, tj. 500 mil. Kč.
3. Projekty doporučené k podpoře (skupina 3), které však vzhledem k objemu
finančních prostředků určených pro tuto veřejnou soutěž budou podpořeny
pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory/vydáno
Rozhodnutí o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči návrhů projektů
uvedených ve skupině 1 a 2. V tomto případě budou podpořeny projekty
v pořadí, ve kterém budou zveřejněny.
4. Projekty, které nebyly doporučeny k podpoře.
5. Odstoupení od smlouvy s příjemcem projektu TA01010485
Předsednictvo souhlasí s odstoupením od Smlouvy o poskytnutí podpory z důvodu
podezření na porušení rozpočtové kázně za podmínek vrácení celé výše vyplacené
podpory a smluvní pokuty v souladu se všeobecnými podmínkami.
Předsednictvo zamítá žádosti o prodloužení termínu dosažení výsledku u výsledku
V001, změnu druhu výsledku u výsledku V002, rozšíření dílčích cílů projektu na roky
2014 a 2015, převod prostředků mezi účastníky projektu v letech 2014 a 2015, přidání
výsledku V003 z důvodu odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory.
6. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení.
7. INKA – schválení nabídky pro Fázi 2 projektu
Předsednictvo akceptuje nabídku předloženou Dodavatelem pro realizaci dílčího plnění
1. kola ve Fázi 2 projektu INKA.
8. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB03MPSV002 a TB03MPSV006
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 116 52
Praha 1, IČ: 25950, v poptávkovém řízení TB03MPSV002 s názvem „Analýza
a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České
republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení
národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost“.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 116 52
Praha 1, IČ: 25950, v podlimitní veřejné zakázce TB03MPSV006 s názvem „Výzkum
moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických
zařízení“ jako nejvhodnější z hlediska ekonomické výhodnosti nabídky.
2

č.j.: TACR/14583/2014

Jednání a rozhodnutí se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
9. Odpověď na Doporučení a stanoviska z 37. zasedání KR
Předsednictvo se seznámilo s odpovědí na Doporučení a stanoviska z 37. zasedání
KR, která byla po úpravách a jejich zapracování, učiněných členy přTA, předána
e-mailem dne 10. 12. předsedovi KR.
10. Návrh Memoranda se START IT UP! – nadační fond
Předsednictvo se zabývalo návrhem Memoranda s nadačním fondem START IT UP!
Předsednictvo odkládá rozhodnutí o schválení Memoranda.
11. Nastavení pilotního ověření projektu „Sektorové služby TA ČR“
Předsednictvo schválilo návrh nastavení pilotního ověření projektu Sektorové služby
TA ČR.
12. Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR a rozdělení RV KIS
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci k akčnímu plánu na podporu
hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR a rozdělení RV KIS.
13. Účast zástupců TA ČR na akcích
Předsednictvo se dohodlo na účasti zástupců TA ČR na jednotlivých akcích.
14. Usnesení 128. Pléna České konference rektorů
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 128. Pléna ČKR ze dne 4. 12. 2014.
15. Informace z jednání za účasti místopředsedy TA ČR
MB informoval o účasti v hodnoticím panelu programu EUROSTARS, kterého se
zúčastnil v Bruselu v termínu od 1.–6. 12.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
16. Dílčí strategie ICT 2015-2020 – 3. etapa přípravy – návrh implementačního plánu
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na další zasedání přTA.
17. Různé
TA0402095
KaTA předložila doplněnou žádost o změnu dalšího účastníka projektu před podpisem
smlouvy o poskytnutí podpory, u kterého bylo zahájeno insolvenčního řízení. Tento
požadavek byl zadán na 235. zasedání.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
Další zasedání:

datum: 18. 12. 2014 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 237. zasedání předsednictva TA ČR
Program 237. zasedání přTA
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Zapsal:

Paclíková, Rottová

Kontroloval:

Bunček
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