č.j.: TACR/4707/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 257

Datum: 21. 5. 2015

Od–do: 9:00–12:45 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 256. zasedání přTA
Zápis z 256. zasedání přTA ze 14. 5. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. INKA – rozhodnutí o akceptaci Výzvy k podání nabídky na 2. ověřovací kolo sběru
primárních dat, včetně návrhu Smlouvy o dílčím plnění a stanovisko advokáta
k odůvodnění uskutečnění tohoto kola
Předsednictvo rozhodlo o akceptaci Výzvy k podání nabídky, včetně návrhu Smlouvy
o dílčím plnění, na 2. ověřovací kolo sběru primárních dat projektu INKA.
3. Odvolání člena EHK a doplnění EHK programu OMEGA
Předsednictvo na základě rezignace odvolává členku EHK programu OMEGA.

4. Prezentace na semináře pro 3. veřejnou soutěž programu OMEGA
Předsednictvo bere na vědomí obsah prezentace pro semináře k 3. veřejné soutěži
programu OMEGA, které se uskuteční dne 2. 6. (Brno) a 9. 6. (Praha).
Semináře v Brně dne 2. 6. se za přTA zúčastní MB. Předsednictvo žádá, aby se obou
seminářů zúčastnil ředitel Sekce II.

5. BETA – vývoj ve věci duplicit projektů TB020CBU001 a TE02000029
Předsednictvo vzalo na vědomí vývoj ve věci projektů TB020CBU001 a TE02000029
i následný postup, kterým je snížení rozpočtu obou projektů a úprava harmonogramu
projektu TB020CBU001.

Předsednictvo schválilo podpis smlouvy s vybraným uchazečem Česká geologická
služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1, IČ: 00025798 ve veřejné zakázce TB020CBU001
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v programu BETA.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.

6. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Předsednictvo schválilo účetní závěrku TA ČR za rok 2014, a to s ohledem na nové
znění vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek.
Předsednictvo tímto schválením konstatuje, že nezjistilo, že účetní závěrka neposkytuje
věrný a poctivý obraz účetnictví.
7. Závěry a úkoly vyplývající z 50. zasedání VR
Předsednictvo se zabývalo úkoly plynoucími z 50. zasedání VR, která se uskutečnila
dne 15. 5. 2015.
Předsednictvo bere na vědomí informace z 50. zasedání VR a pověřuje KaTA splněním
úkolů.

8. Hodnocení programu Centra kompetence
Předsednictvo projednalo otázku pilotního ověření metodiky TAFTIE pro hodnocení
programů na programu Centra kompetence s tím, že navrhuje způsob vyhodnocení
přizpůsobit současné situaci.

9. Harmonogram PR akcí
Předsednictvo se zabývalo harmonogramem PR akcí na nadcházející období
květen–červen 2015.

MJ uvedl, že v termínech 8.–9. 6. se v Bruselu uskuteční workshop projektu ResAGoRa,
kterého se zúčastní.
PK informoval, že dne 11. 6. se zúčastní schůze podvýboru PSP ČR pro vědu, výzkum,
letectví a kosmonautiku, kde bude prezentovat projekt INKA.

Dne 27. 5. se PK zúčastní semináře pořádaném univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně:
„Možnosti financování VaV“.

Dne 10. 6. 2015 proběhne konference „Inovační infrastruktura v ČR“. Účast TA ČR bude
dohodnuta.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
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10. Oznámení o identifikaci zahájení insolvenčního řízení
Předsednictvo se zabývalo otázkou identifikace zahájení insolvenčního řízení
u projektů TA ČR.

S ohledem na některé případy, kdy se příjemce může ocitnout v insolvenčním řízení,
a to v souvislosti s nekalými praktikami od konkurence, bylo Kanceláří TA ČR
vypracováno Oznámení o identifikaci zahájení insolvenčního řízení. Toto Oznámení
představuje postoj TA ČR v případech, kdy je příjemce nebo spolupříjemce projektu
uveden v insolvenčním rejstříku a s ohledem na to, zda již projekt obdržel finanční
podporu od TA ČR či nikoliv.

V případě, že se příjemce rozhodnutím soudu ocitne v úpadku, odstoupí TA ČR od
Smlouvy bez prodlení s požadavkem na vrácení poskytnuté dotace v plné výši.

Předsednictvo souhlasí s návrhem Oznámení.

11. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB030CBU001
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče FOSIL PARTNER, a. s., Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava-Poruba,
IČ: 29441323, v otevřeném zadávacím řízení projektu TB030CBU001 s názvem
„Výzkum netradičních metod dobývání vázaných zásob v uhelných dolech“ jako
nejvhodnější.
12. Doporučení Evropské komise k Národnímu programu reforem 2015
Předsednictvo bere na vědomí doporučení EK k NPR 2015.

13. Zahájené insolvenční řízení na návrh věřitele na příjemce projektu TA03010724,
společnost TREVOS, a. s.
Předsednictvo v souvislosti se svým rozhodnutím v bodě 10 tohoto zápisu, souhlasí
s pokračováním v řešení projektu v případě zahájeného insolvenčního řízení na
příjemce TREVOS, a. s., a to s ohledem na zjištěné skutečnosti ohledně insolvenčního
řízení příjemce projektu TA03010724.
14. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.

15. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR.
16. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.
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17. Pravidelný reporting o projektech TA ČR
Předsednictvo bylo informováno o stavu projektů TA ČR financovaných z OP LZZ
– Rozvoj TA ČR, Sektorové služby TA ČR a Zefektivnění TA ČR.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

18. Průběžná informace o informačním systému TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace o průběhu dosavadního postupu
v hodnocení veřejné zakázky na nový IS TA ČR.

19. Informace z jednání za účasti členů předsednictva TA ČR a informace o dalších akcích
Předsednictvo se dohodlo, že:
● 9. schůze podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment se dne 28. 5. 2015
zúčastní MJ;
● konference registrů uměleckých výstupů v termínu 10.–11. 9. 2015 se zúčastní
M. Kraus.
20. Realizace projektů – obecná pravidla
Předsednictvu byl v souvislosti se závěry z 256. zasedání k otázce zpětné změny druhu
výsledku předložen podklad s uvedením obdobných případů s rozhodnutím přTA.
Předsednictvo vzalo podklad na vědomí.

21. Různé
Předsednictvo se domluvilo, že ve spolupráci s GA ČR začne s přípravou významných
společných projektů v oblasti sociálních a humanitních věd, které by řešily prioritní
společenské otázky.

Další zasedání:

datum: 4. 6. 2015 v 9:30 h

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

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 257. zasedání předsednictva TA ČR
Program 257. zasedání přTA
Přehled úkolů z 257. zasedání přTA
Rottová
Bunček
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