č.j.: TACR/374/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 240

Datum: 15. 1. 2015

Od–do: 9:10–13:15 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), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina

Omluveni: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 239. zasedání přTA
Zápis z 239. zasedání přTA z 8. 1. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Doporučení Rady programu EPSILON
Předsednictvo se zabývalo doporučením Rady programu EPSILON k hodnocení
1. veřejné soutěže tohoto programu.

3. Česko-čínská výzva v programu DELTA
Předsednictvo se dohodlo, že k česko-čínské výzvě v rámci programu DELTA se sejde
dne 19. 1. 2015 v 9:30 h s pracovníky KaTA a projedná tuto záležitost.

4. Příprava návrhu SR ČR na rok 2016 s výhledem na léta 2017–2018
Předsednictvo se zabývalo přípravou návrhu rozpočtu kapitoly TA ČR na rok 2016
s výhledem na léta 2017–2018

5. Návrh osnovy jednání s místopředsedou vlády ČR
Předsednictvo s drobnou úpravou souhlasí s návrhem osnovy pro jednání
s místopředsedou vlády ČR, které se uskuteční dne 27. 1. 2015 od 14:00 h v sídle
TA ČR.

6. ALFA 4 – případná podpora dalších projektů
Předsednictvo se dle závěrů z 220. zasedání zabývalo možností podpořit další projekty
v rámci 4. veřejné soutěže programu ALFA.
Vzhledem k tomu, že v současnosti nemá TA ČR k dispozici volné prostředky na
podpoření dalších projektů, přTA konstatuje, že tato soutěž je považována za
uzavřenou a další projekty nebudou podpořeny.

7. Informační semináře k realizovaným projektům
Předsednictvo souhlasí s konáním informačních seminářů k realizovaným projektům
v termínech:
● 3. 3. 2015 – Praha v sídle TA ČR (primárně určeno pro řešitele projektů
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EPSILON);
10. 3. 2015 – Brno (primárně určeno pro řešitele projektů EPSILON);
17. 3. 2015 – Praha v sídle TA ČR (primárně určeno pro řešitele projektů
EPSILON);
24. 3. 2015 – OMEGA, Praha v sídle TA ČR.

8. Prohlášení TA ČR k minimální částce při odvodu příjmů z projektů
Předsednictvo se zabývalo otázkou výše příjmů z projektů (vymáhání úroků po
příjemcích podpory), a to v souvislosti s předáváním průběžných zpráv za rok 2014.

Předsednictvo se dohodlo na stanovení spodní hranice pro odvod příjmů z projektu,
a to tak, že daň nebo penále se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 200,- Kč nebo
celkové zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než 15 000,- Kč. To neplatí, byla-li
z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou. V tomto znění bude
zveřejněna informace pro příjemce na webových stránkách TA ČR.

9. Vypořádání stanoviska RVVI k materiálu „Změny programů TA ČR“
Předsednictvo se zabývalo vypořádáním stanoviska RVVI k materiálu „Změny
programů TA ČR“ a dohodlo se na úpravě vypořádání.
10. Kontrola úkolů z jednání předsednictev
Předsednictvo za účasti sekčních ředitelů projednalo problematické záležitosti
u některých úkolů.
11. Závěry ze 46. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informace ze 46. zasedání VR.

12. Vypořádání dotazů v aplikaci Helpdesk za období září–prosinec 2014
Předsednictvo bere na vědomí informace o vypořádání dotazů v rámci aplikace
Helpdesk.
13. Vyhodnocení plnění úkolů Akčního plánu protikorupční strategie za rok 2014
Předsednictvo bere na vědomí plnění úkolů Akčního plánu protikorupční strategie za
rok 2014.

14. Problematika přidávání výsledků do projektů
Předsednictvo bere na vědomí informaci k problematice přidávání výsledků do
projektů s vysvětlením souvisejících pojmů a právních dopadů.
15. TE02000077 – přehled dosavadních změn projektu
Předsednictvo bere na vědomí materiál k projektu TE02000077.

16. Informace z jednání s předsednictvem GA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání s předsednictvem GA ČR.
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17. Informace o projektu TA01010485 – odstoupení od smlouvy
Předsednictvo bere na vědomí informace o projektu TA01010485, u kterého došlo
k odstoupení od Smlouvy s uchazečem tohoto projektu.
18. Různé
Předsednictvo se dohodlo, že na program příštího zasedání budou zařazeny následující
záležitosti:
● Nový systém spisové služby TA ČR (pro informaci);
● Návrh programu ZÉTA (k diskuzi).

Další zasedání:

datum: 22. 1. 2015 v 9:30 h

místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 240. zasedání předsednictva TA ČR
Program 240. zasedání přTA
Přehled úkolů z 240. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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