č.j.: TACR/4545/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 256

Datum: 14. 5. 2015

Od–do: 9:00–13:20 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 255. zasedání přTA
Zápis z 255. zasedání přTA ze 7. 5. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Kontrola plnění úkolů TA ČR uložených vládou usnesením k materiálům: Souhrnné
vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012
a změně Statutu Technologické agentury České republiky
Předsednictvo se zabývalo kontrolou plnění úkolů TA ČR plynoucími ze Souhrnného
vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012
z května 2014 a z Usnesení vlády o změně Statutu Technologické agentury České
republiky z prosince 2013.

U Souhrnného vyhodnocení výsledků VaVaI ukončených v roce 2012 byly TA ČR
zadány následující úkoly:
● Důsledně dbát na to, aby program již v průběhu realizace plnil své poslání
a vytyčené cíle a tomu přizpůsobit kritéria výběru návrhů projektů a jejich
hodnocení.
Volit přísnější kritéria výběru návrhů projektů, která povedou ke splnění cílů
programu a k získání kvalitních výsledků.
● Důsledně provádět monitoring jednotlivých projektů v průběhu jejich řešení
a v případě potřeby provádět ve spolupráci s příjemcem účelové podpory
potřebné korekce.
● V případě projektů s předpokladem vzniku komerčně uplatnitelných výsledků
s možností právní ochrany zvážit míru zveřejňování výsledků v programech
zaměřených na podporu spolupráce veřejného a podnikového sektoru, neboť
předčasné zveřejnění výsledků brání jejich právní ochraně.
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V případě usnesení vlády ke změně Statutu TAČR se jednalo o úkol předsedkyně
Technologické agentury České republiky po schválení zákona o státním rozpočtu České
republiky na rok 2014 podat žádost o rozpočtové opatření Ministerstvu financí České
republiky se žádostí o navýšení funkčních míst v souvislosti s aktivitami podle Článku
2, odst. 1, písm. l) a m) Statutu TA ČR.

Všechny tyto úkoly TA ČR splnila či plní. Úkoly se Souhrnného vyhodnocení TA ČR plní
průběžně u realizovaných projektů a dále při přípravě nových veřejných soutěží
– v roce 2014 zejména 1. VS programu EPSILON. Žádost o rozpočtové opatření byla
MF ČR předložena v roce 2014 opakovaně, ale bohužel bez požadovaného výsledku.

3. Rozhodnutí o námitce u projektu TE02000011
Předsednictvo se zabývalo námitkou příjemce projektu TE02000011 k podané žádosti
o změnu – udělení výjimky k výběrovému řízení dle Zákona o veřejných zakázkách,
která byla TA ČR odmítnuta, jelikož TA ČR není oprávněna udělovat výjimky z postupu
dle zákona.

Předsednictvo rozhodlo o zamítnutí námitky a potvrdilo správnost předchozího
postupu poskytovatele.

4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA04011624
Příjemce projektu žádá o přerušení řešení projektu na rok 2015 a o posun termínu
ukončení řešení na 12/2018.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.

Předsednictvo souhlasí s přerušením řešení projektu TA04011624 na rok 2015 s tím,
že příjemce doloží poskytovateli Smlouvu o využití výsledků a předloží též vliv
odložení řešení projektu na další komercializaci výsledků – vyžádá si KaTA. Příjemce
bude v průvodním dopise Rozhodnutí informován, že případné nedosažení výsledků
(způsobeno přerušením řešení projektu) bude sankcionováno v souladu se
Všeobecnými podmínkami. KaTA bude projekt monitorovat prostřednictvím
průběžných zpráv, případně mimořádného oponentního řízení.
TA04020156
Příjemce projektu žádá o změnu druhu výsledku. Výsledku mělo být dosaženo
10/2014.
Předsednictvo rozhodlo o uložení sankce příjemci dle čl. 4 odst. 2 písm. b) Všeobecných
podmínek Smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč dle čl. 5 odst. 3 písm. b) za nesplnění
informační povinnosti.
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Po zaplacení vyměřené sankce budou příjemci uvolněny zbývající finanční prostředky
na projekt.

Součástí další diskuze bylo zejména zdůraznění primárního zájmu TA ČR i řešitelů při
řešení podpořených projektů, tj. dosažení cíle či cílů projektu s tím, že plánované
výstupy, a z nich vyplývající „výsledky“ dle definic RIV, by za každých okolností měly
souviset a naplňovat plánované cíle projektu. Vzhledem k charakteru výzkumu pak je
možné v rámci řešení projektu nalézt jiné cesty k dosažení cíle, a to včetně možné
změny druhu plánovaných výstupů – zejména s ohledem na budoucí komercializaci se
může jednat o změnu druhu výsledku bez právní ochrany na druh výsledku s právní
ochranou (např. změna z certifikované metodiky na patent). V každém případě však je
nutné tyto okolnosti řešit včas a s respektem příslušné legislativy (zejména pravidel
veřejné podpory a zákonů č. 130/2002 Sb. a 218/2000 Sb.) a smluvních ujednání.
Na základě diskuze si přTA vyžádalo přehled předcházejících rozhodnutí v obdobných
případech a pověřilo KaTA vypracovat návrh obecného postupu v těchto případech na
základě dosavadní praxe a dalších náležitostí.

5. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů na základě závěrů
Závěrečných oponentních řízení.

6. INKA – rozhodnutí o akceptaci 1. kola Fáze 2 Cyklické ověření metodiky a rozhodnutí o
konání 2. kola ověření metodiky
Předsednictvo se zabývalo otázkou přijetí výstupů 1. kola Fáze 2 a případným dalším
pokračováním projektu INKA.

Předsednictvo rozhodlo, že výstupy 1. kola Fáze 2 projektu INKA – Cyklické ověření
metodiky na vybraném vzorku inovačních subjektů, přebírá po obsahové stránce a pro
úplné převzetí požaduje splnění všech formálních podmínek dle požadavků
Objednatele. Do té doby není možné přistoupit k fakturaci. Tímto obsahovým
převzetím je možné začít s přípravou dalšího ověřovacího kola ve Fázi 2.

Předsednictvo dále rozhodlo, že projekt INKA bude pokračovat 2. kolem sběru
primárních dat ve Fázi 2 v navrženém rozsahu a pověřuje KaTA přípravou výzvy
k podání nabídky.

7. Rozhodnutí ve věci podaných námitek stěžovatele – CESA, a. s.
Předsednictvo projednalo podané námitky stěžovatele – CESA, a. s., proti zadávacím
podmínkám u veřejné zakázky „Pořízení informačního systému TA ČR a zajištění jeho
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provozu a rozvoje“ a rozhodlo o zamítnutí námitky stěžovatele.

8. Členové Malých komisí pro průběžné hodnocení center kompetence
Předsednictvo projednalo navržené nominace osob do Malých komisí programu CK
a souhlasí s přeloženým návrhem.
9. Principy TA ČR pro tvorbu Smlouvy o účasti na řešení projektu
Předsednictvo projednalo předložený materiál – základní principy a komentáře pro
tvorbu Smlouvy o účasti na řešení projektu za účelem pomoci příjemcům a uchazečům
v některých otázkách.

Předsednictvo souhlasí s předloženým materiálem s připomínkami PK, které KaTA
zapracuje. Po finálních úpravách budou tyto principy zveřejněny na webových
stránkách TA ČR.

10. Jednání řídícího výboru projektu Zefektivnění TA ČR
V rámci zasedání přTA se uskutečnilo jednání Řídícího výboru projektu Zefektivnění
TA ČR s tím, že byla detailně představena klíčová aktivita č. 6 (KA6).
Současně předsednictvo bere na vědomí informaci o žádosti o rozpočtové opatření
v souvislosti s využitím prostředků ESIF pro řešení projektu (při zajištěném
kofinancování ze schváleného rozpočtu TA ČR). Žádost byla včas a řádně připravena
TA ČR, byly vypořádány připomínky MF ČR jako jediného připomínkového místa
v těchto případech a místopředseda vlády P. Bělobrádek byl požádán o předložení
materiálu vládě. Současně byla, v souladu s připomínkou MF ČR, požádána RVVI
o stanovisko k tomuto rozpočtovému opatření.
11. Informace z jednání se zástupci resortů dne 27. 4. a partnerů TA ČR dne 4. 5.
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání dne 27. 4. se zástupci resortů, se
kterými má TA ČR uzavřená memoranda o spolupráci, a to zejména v souvislosti
s programem BETA. Dále přTA bere na vědomí informace z jednání 4. 5., kdy se
uskutečnilo jednání se zástupci dalších organizací, se kterými má TA ČR podepsána
memoranda o spolupráci.

12. Posun termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory – TH01010772
Předsednictvo bere na vědomí informaci o posunu termínu podpisu Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory k projektu TH01010772 s tím, že termín stanovený
příjemcem projektu je konečný.
13. Oznámení podezření na porušení rozpočtové kázně v roce 2013 a 2014 – vyjádření FÚ
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o zaslaných oznámeních TA ČR na podezření
z porušení rozpočtové kázně u vybraných projektů v letech 2013–2014 na příslušné
finanční úřady a vyjádření úřadů k těmto oznámením.
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14. Spolupráce se SP ČR – členství TA ČR v expertním týmu SP ČR pro VaVaI
Předsednictvo bere na vědomí, že RB přijala nabídku Svazu průmyslu a dopravy ČR na
členství v expertním týmu SP ČR pro VaVaI. Dne 14. 5. 2015 se od 13:00 h uskuteční
jednání tohoto týmu za účasti RB.
15. Informace z jednání za účasti členů předsednictva TA ČR a informace o dalších akcích
Předsednictvo se dohodlo, že konference „70 let v OSN: udržitelný rozvoj jako výzva
a příležitost“ se dne 2. 6. zúčastní VK.

Předsednictvo se dále dohodlo, že workshopu pořádaného agenturou NCBR ve Varšavě
na téma „New operational programmes in V4 countries – R&D Support 2014–2020“ se
zúčastní MB a M. Leflerová z KaTA. Možná účast i RB.

MB informoval, že dne 28. 5. se uskuteční Monitorovací výbor OP PIK, kterého se
zúčastní.

VK podal informace z účasti na slavnostním otevření nových laboratoří Katedry
materiálů a technologií pro automobily dne 11. 5. 2015 v Ostravě.
Dne 2. 6. se MJ zúčastní semináře Švýcarský model pro Česko.

Předsednictvo bere na vědomí informace z aktivit členů přTA na jednotlivých akcích.

16. Různé

BETA – nestandardně podaná nabídka k veřejné zakázce TB030MZP002
Předsednictvo bere na vědomí informaci o nestandardně podané nabídce v rámci
podlimitní veřejné zakázky TB030MZP002. Dále bere na vědomí informaci o dalším
postupu v zakázce TB030MZP002.
Předsednictvo bylo informováno o odeslaném dopisu na místopředsedu vlády ČR pro
VaVaI ve věci dalšího rozvoje TA ČR, ve kterém je panu místopředsedovi nabízeno
uskutečnění zasedání RVVI v sídle TA ČR.

Další zasedání:

datum: 21. 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 256. zasedání předsednictva TA ČR
Program 256. zasedání přTA
Přehled úkolů z 256. zasedání přTA
Rottová
Bunček
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