č.j.: TACR/4270/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 254

Datum: 30. 4. 2015

Od–do: 9:45–14:15 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 zápisu a úkolů z 253. zasedání přTA
Zápis z 253. zasedání přTA z 23. 4. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá
2. DELTA 1. VS a EPSILON 1. VS – dodatečné podpoření návrhů projektů
Předsednictvo odložilo projednání tohoto bodu na příští zasedání.

Předsednictvo konstatovalo, že TA ČR stále neobdržela od MPO odpověď na dotaz
k využití 50 mil. Kč, které byly TA ČR od MPO převedeny na účely programu DELTA.

3. Otázka vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo projednalo možnosti vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA
a dále se zabývalo upřesnění parametrů této veřejné soutěže.

4. Memorandum s čínskými partnery pro účely 2. VS DELTA
Předsednictvo schválilo podepsání memorand se Sichuan Investment Promotion
Bureau a dále se Zhejiang Science and Technology Department v předkládaném znění
pro účely 2. VS programu DELTA.
5. Výsledky přijímání návrhů projektů do 2. VS programu GAMA, PP1
Předsednictvo schválilo výsledky přijímání návrhů projektů do 2. veřejné soutěže PP1
programu GAMA, předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů, kdy z formálních
důvodů není vyloučen žádný uchazeč.
Předsednictvo ukládá KaTA zveřejnit informaci o výsledku přijímání návrhů projektů
do 2. VS na webové stránky TA ČR.
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6. Zadávací dokumentace pro 3. veřejnou soutěže programu OMEGA
Předsednictvo se zabývalo předloženými dokumenty pro vyhlášení 3. veřejné soutěže
programu OMEGA, a to Zadávací dokumentací, Čestným prohlášením statutárního
orgánu/a hodnoticími kritérii.

Předsednictvo odložilo rozhodnutí o předložené Zadávací dokumentaci (ZD) pro
OMEGA3.
Předsednictvo konstatovalo, že v případě určení cílů pro jednotlivé subjekty dle
Národních priorit orientovaného výzkumu bylo postupováno ve spolupráci
s relevantními resorty a dle výsledku této spolupráce bude dále postupováno.
Předsednictvo se usneslo, že uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory bude podmíněno
existencí účetních závěrek uchazeče v Obchodním rejstříku
Předsednictvo souhlasí s tím, že v případě uchazeče s kratší dobou založení než 18
měsíců bude před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory vyžadován finanční plán.

7. SME-02f Hodnocení návrhu projektů ve 3. VS programu OMEGA a MET-02f Metodika
hodnocení vlastnických struktur
Předsednictvo schválilo SME-02f Směrnici pro hodnocení návrhu projektů ve 3. VS
programu OMEGA a MET-02f Metodika hodnocení vlastnických struktur s tím, že po
ukončení soutěže bude uchazečům s dalšími zveřejňovanými dokumenty poskytnuto
i hodnocení vlastnické struktury.

8. Informace na webové stránky z dopisu místopředsedy vlády ČR pro VaVaI
Předsednictvo souhlasí s předloženými informacemi k otázce metodického výkladu
některých otázek v oblasti vztahu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, které byly zpracovány na základě vyjádření místopředsedy vlády ČR pro
VaVaI na dotaz TA ČR v této věci. KaTA byla pověřena tyto informace zveřejnit na
webových stránkách TA ČR.

9. SME-07 Změnová řízení projektů
Předsednictvo schválilo SME-07 Směrnici pro změnová řízení projektů – verze 6
s výjimkou ponechání povinné přílohy – smlouva o zřízení účtu, která bude dále TA ČR
vyžadována.

Předsednictvo v souvislosti s touto směrnicí uvádí, že sice TA ČR snižuje
administrativní zátěž pro uchazeče, nicméně bude striktně vyžadovat od uchazečů, aby
předávali žádosti v bezvadném stavu a dodržovali stanovené termíny.
VK požádal KaTA, aby kontrola bezvadnosti byla v maximální míře prováděna v rámci
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„inteligentních“ on-line formulářů, kde zpětné kontroly nedovolí odeslání formuláře
bez všech vyžadovaných náležitostí.
10. Veřejná zakázka na zpracování oponentury aktivit projektu Zefektivnění TA ČR
Předsednictvo schválilo výzvu k podání nabídek s názvem Zpracování oponentur nad
klíčovými výstupy v rámci všech klíčových aktivit (KA 1 – KA 7) projektu Zefektivnění
TA ČR a souhlasí s přímým oslovením firem, jejichž počet bude ještě rozšířen.

11. Stanovisko zpravodaje k průběžné zprávě programu GAMA
Předsednictvo se zabývalo relevantností zpracování stanoviska zpravodajů
k průběžným zprávám projektů v programu GAMA a usneslo se, že po prvním roce
řešení projektů nebude požadováno.

KaTA se domnívá, že stanoviska zpravodajů k průběžným zprávám projektů GAMA jsou
irelevantní z důvodů velmi nízké pravděpodobnosti dosáhnout komercializovatelné
výsledky za rok 2014; zpravodajové tedy nemají co posuzovat.

Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA a schvaluje odložení termínu hodnocení
průběžných zpráv až na rok 2016.

12. Pozvánky na akce
Předsednictvo se zabývalo pozvánkami na jednotlivé akce.

Předsednictvo se dohodlo, že:
● 15. schůzce VVVKMT dne 10. 6. se zúčastní za KaTA K. Vilém a za přTA dle
časových možností některý z členů přTA (RB, PK anebo MB);
● Kulatého stolu k zahájení práce pracovní skupiny k digitální ekonomice
pořádaného Hospodářským výborem PSP ČR se dne 5. 5. zúčastní VK;
● diskusního semináře k VaV v ČR se dne 26. 5. se zúčastní MB.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

13. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB020MZP041
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha,
IČ: 60460709, ve veřejné zakázce TB020MZP041 s názvem „Environmentální
a hospodářská rizika invazního druhu škeble asijská (Sinanodonta woodiana) v České
republice a metody jeho eliminace a prevence šíření“ jako nejvhodnější.
14. Zákon č. 84/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách
Předsednictvo bere na vědomí informaci o vývoji a přípravě novely zákona
č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Tato příprava skončila přijetím novely, která
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byla vydána jako zákon č. 84/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, a to s účinností od 1. 5. 2015.
15. Usnesení 130. zasedání Pléna České konference rektorů
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 130. zasedání Pléna ČKR.

16. Záznam ze 4. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol
Předsednictvo bere informace ze 4. zasedání předsednictva RVŠ na vědomí
a v termínu:
● 21. 5. se 2 Sněmu RVŠ zúčastní RB;
● 18. 6. se 5. předsednictva RVŠ zúčastní RB nebo MB.
17. Report – změnová řízení dle SME – 07 za období březen 2015
Předsednictvo bere na vědomí report změnových řízení za období březen 2015.
18. Různé

MJ informoval přTA o tom, že dne 29. 4. 2015 se zúčastnil konference EDA-ESIF
k problematice financování projektů dvojího užití v rámci národních programů ESIF.

MB informoval o své účasti na Monitorovacím výboru OP PIK, který se uskutečnil dne
27. 4. 2015.
VK informoval přTA o služební cestě do Šanghaje, které se zúčastnil s P. Matolínem
v termínu 20.–26. 4. 2015.
LK informoval přTA o průběhu a závěrech z jednání s resorty, které se uskutečnilo dne
27. 4. 2015. Na tomto jednání byl prezentován projekt Zefektivnění TA ČR a program
BETA. Bylo též diskutováno o rozpočtu na VaV a o novém zákonu o VaV.
Předsednictvo bere veškeré informace na vědomí.

Další zasedání:

datum: 7. 5. 2015 v 9:30 h

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

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 254. zasedání předsednictva TA ČR
Program 254. zasedání přTA
Přehled úkolů z 254. zasedání přTA
Rottová
Bunček
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