Zápis z 271. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/94815 - 6/2015

24. 9. 2015, 10:00–14:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Rut Bízková (RB), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír
Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 270. zasedání přTA

Zápis z 270. zasedání přTA z 3. 9. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou
splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Stanovisko k uplatňování výsledků projektů před ukončením projektů

Předsednictvo projednalo zpracované právní stanovisko k uplatňování výsledků projektů před
ukončením projektů, jež vzniklo na základě častých dotazů příjemců.

Předsednictvo se dohodlo, že je potřeba stanovisko dopracovat a pověřilo KaTA, aby tak učinila,
a to ve smyslu úpravy z hlediska finanční stránky této záležitosti (příjmy z projektů) a předložila
stanovisko znovu na zasedání přTA. Stanovisko musí podávat jasný výklad v této věci.
O: KaTA

3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

T: 29. 9. 2015

TA04031817
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledků projektu. Dále žádá o prodloužení Smlouvy o
poskytnutí podpory, zrušení výsledku 2016V003, přidání 3 nových výsledků a zvýšení celkových
uznaných nákladů a s tím související míry podpory.
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KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schválilo požadované změny příjemce projektu TA04031817.
TD020216
Předsednictvo se opětovně zabývalo žádostí příjemce projektu o ukončení řešení projektu
TD020216, u níž bylo na 265. zasedání rozhodnutí odloženo. Na základě požadavku přTA byl
příjemce vyzván o vyjádření, zda opravdu trvá na ukončení řešení projektu. Příjemce svoji
žádost potvrdil.
Předsednictvo schválilo ukončení řešení projektu TD020216 s tím, že příjemce bude vyzván
k navrácení poskytnutých finančních prostředků. Možnost prokázání dobré víry se nevylučuje.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnila RB z důvodu zamezení střetu zájmů.
TH01010997
Příjemce žádá o změnu dalšího účastníka projektu TH01010997.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.

Předsednictvo schválilo změnu dalšího účastníka projektu TH01010997.

4. Ukončení projektu č. TA03031186 na základě odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory

Předsednictvo se zabývalo návrhem na ukončení řešení projektu TA03031186, kdy se účastníci
projektu nedohodli na společném řešení projektu.

Předsednictvo souhlasí s ukončením řešení projektu TA03031186 na základě odstoupení od
Smlouvy o poskytnutí podpory.
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5. Návrh na změnu v projektu č. TD03000453 přijatého do 3. VS programu OMEGA

Předsednictvo bylo informováno o návrhu změn v projektu TD03000453 (úmrtí hlavního
řešitele) a o návrhu na další možný postup v této záležitosti.
Předsednictvo souhlasí s navrhovaným postupem a ukládá KaTA informovat o změnách – úmrtí
hlavního řešitele; Radu programu OMEGA a upozornit na právní důsledky s tím, že je možné
využít ustanovení § 21 odst. 5 zákona o podpoře VaV a doporučit přTA návrh projektu z další
fáze veřejné soutěže vyloučit.
Výsledek doporučení Rady programu OMEGA bude následně předložen na přTA.
O: KaTA

KT: 26. 11. 2015

6. Odměňování a zesmluvnění členů Rad programů, kolegií odborníků a oponentů

Předsednictvo projednalo otázku odměňování a smluvních vztahů se členy rad programů, kolegií
odborníků a oponentů, kdy je potřeba upravit tyto záležitosti především z hlediska efektivního
hospodaření TA ČR.
Předsednictvo souhlasí se změnou smluvního vztahu mezi TA ČR a těmito osobami a rozhodlo
o užití Mandátní smlouvy pro tyto účely. Tímto pověřuje KaTA zajištěním změny smluvního
vztahu s uvedenými (1).
O1: KaTA

KT: 30. 9. 2015

Předsednictvo schválilo nové podmínky odměňování členů rad programů, kolegií odborníků
a oponentů dle předložené přílohy č. 2.5.1.
V otázce vyplácení odměn členům Rady programu ALFA byla KaTA pověřena, zpracováním
finančních výdajů na tuto činnost v roce loňském, letošním a předpokládaný výhled při změně
podmínek v roce následujícím (2). Současně bude dopracován podklad k návrhu změn
v odměňování členů RP a kolegií odborníků z hlediska vykonávané činnosti a odměny za to
náležící i se zohledněním funkce člena v těchto orgánech (3).
O2: KaTA

O3: KaTA

KT: 6. 10. 2015

KT: 6. 10. 2015
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7. Kandidát na členství do Rady programu DELTA

Předsednictvo souhlasí s předložením návrhu KaTA na kandidáta do Rady programu DELTA
pana Ing. Davida Havlíčka, Ph.D. výzkumné radě (1).
O1: KaTA

T: 30. 9. 2015

Předsednictvo žádá KaTA, aby dále zajistila oslovení pí Horčicové z RP OMEGA a pí Krechlové
s nabídkou na nominaci do RP DELTA (2).
O2: KaTA

8. BETA – implementace principu PCP do IS BETA

T: 6. 10. 2015

Předsednictvo se na základě doložených informací dohodlo, že z důvodu potřeby zajištění
zapracování finančního řízení do informačního systému pro program BETA, bude předložena
výzkumná potřeba TA ČR s názvem „Implementace principu PCP do IS BETA“, a to v rámci
5. výzvy programu BETA dle zpracovaného návrhu výzkumné potřeby.

9. BETA – rozhodnutí o postupu ve věci změnového řízení TB02CUZK002

Předsednictvo se zabývalo žádostí o změnu příjemce projektu TB02CUZK002 týkající se změny
popisu výsledků a změny v harmonogramu činností.

Předsednictvo zamítlo žádost o podanou změnu projektu TB02CUZK002 a ukládá úseku
veřejných zakázek BETA, aby se pokusil zajistit podání žádosti bez rozporu s odborným
gestorem projektu.
O: KaTA

T: 20. 10. 2015

10. BETA – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky u veřejných zakázek TB04SUJB001, TB04SUJB002
a TB0300MD009

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Bartoškova 1450/28, IČ: 866 52 052, ve veřejné zakázce
TB04SUJB001 s názvem „Optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření dětských
pacientů a bezpečnost radioterapie fotonovými a protonovými svazky v České republice“, jako
vhodné.
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Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Bartoškova 1450/28, IČ: 866 52 052, ve veřejné zakázce
TB04SUJB002 s názvem „Vytvoření nových strategických podkladů pro regulaci ozáření
z přírodních zdrojů v bytovém fondu na území ČR“, jako vhodné.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň, IČ 449 94 575, ve
veřejné zakázce TB0300MD009 s názvem „Výzkum a vývoj nových výukových, výcvikových,
zkušebních a hodnotících standardů a metodik řidičů silničních vozidel“, jako nejvhodnější.

11. BETA – návrh na změnu stávajícího programu společně s hodnocením tohoto programu pro
předložení RVVI
Předsednictvo diskutovalo o návrhu úpravy stávajícího programu BETA (schválen výzkumnou
radou na jejím 53. zasedání) a jeho předložení RVVI, společně s vypracovaným hodnocením
tohoto návrhu programu. Na základě závěrů z 53. zasedání VR bylo přTA pověřeno, aby předalo
tyto materiály již na zářijové zasedání RVVI.

RB uvedla, že dne 24. 9. jednala i za účasti MB s náměstkem místopředsedy vlády A. Marksem,
kde byla otázka předložení úpravy stávajícího programu BETA řešena. Na této schůzce bylo
dojednáno, že nejprve TA ČR předá tyto materiály prostřednictvím e-mailu Sekretariátu RVVI.
Od Sekretariátu by TA ČR měla obdržet připomínky, které budou ze strany TA ČR vypořádány.
Nicméně ze strany pana náměstka bylo uvedeno, že není potřeba zasílat podklady oficiální
cestou.
Předsednictvo se dohodlo, že zmiňované materiály budou nyní zaslány Sekretariátu RVVI dle
požadavku panu náměstka (1), následně však budou RVVI předány oficiálně (2). Zároveň bude
jako oficiální materiál pro zasedání RVVI zaslán i návrh na nový program BETA, a to s ohledem
na požadavky VR vzešlé z jejího 53. zasedání (3).
O1: KaTA

T: 2. 10. 2015
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O2: KaTA

O3: KaTA

T: 5. 10. 2015
T: 5. 10. 2015

12. Informace o uznatelnosti TA ČR jako oprávněného žadatele z Visegrad fondů a doplnění
informace a detailů účasti v projektu Indust RRI

Předsednictvu byly předloženy informace týkající se zapojení do projektu Indust RRI a projektu
Košické univerzity zaměřeném na problematiku PCP.
V otázce rozsahu a role TA ČR v projektu Indust RRI podávaném do H2020, výzvy GARRI bylo
uvedeno, že na tomto projektu se dle předešlé dohody na předsednictvu TA ČR podílí pouze
jako minoritní partner, do projektu je z české strany výrazněji zapojena VŠB-TUO.

U nabídky Košické university podílet se na projektu z Visegrádských fondů (VF) zaměřeném na
PCP bylo zjištěno, že TA ČR není oprávněným žadatelem s nárokem na přidělení grantu z VF.
Předsednictvo bere předložené informace na vědomí.

13. Závěry a úkoly z 53. zasedání VR

Předsednictvo bylo seznámeno se závěry a úkoly plynoucími pro KaTA z 53. zasedání VR
a ukládá KaTA zpracovat úkoly zadané na tomto zasedání a předložit dle programu 54. VR
požadované podklady (1).
O1: KaTA

T: 30. 9. 2015

Předsednictvo se dohodlo, že VR bude předána „před definitivní“ verze nového programu BETA
(BETA 2) před jeho zprostředkováním členům RVVI k jednání dne 30. 9. (2)
O2: KaTA

T: 29. 9. 2015

14. Ověření hlasování per rollam ve věci veřejných zakázek č. TB03MPSV005 a TB040MPO015

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o výběru vhodných nabídek
k veřejným zakázkám č. TB03MPSV005 a TB040MPO015 s výsledkem:
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Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283, 116 52 Praha 1, IČ: 25950, ve
veřejné zakázce TB03MPSV005 s názvem „Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před
nanočásticemi prostřednictvím OOPP“, jako vhodné.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00
Ostrava – Poruba, IČ: 61989100 ve veřejné zakázce TB040MPO015 s názvem „Metodika pro
využití brownfields, vycházející ze specifik Ústeckého a Moravskoslezského kraje“ jako vhodné.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA je přílohou tohoto zápisu.

15. Ověření hlasování per rollam ve věci veřejné zakázky č. TB0200MD065

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve
veřejné zakázce TB0200MD065 s výsledkem:
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657/ 33, 63600 Brno, IČ: 449 94 575, ve
veřejné zakázce TB0200MD065 s názvem „Stabilizace veřejné dopravy ve vztahu k veřejným
rozpočtům“, jako nejvhodnější.
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA je přílohou tohoto zápisu.

16. Ověření hlasování per rollam ve věci veřejné zakázky č. TB0200MV026 – PCP

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o postupu pro vyhlášení
minitendru č. 11 v projektu řešeného formou PCP (TB0200MV026) s výsledkem:
Předsednictvo na základě hlasování per rollam souhlasí s navrženým postupem v rámci
minitendru č. 11 dle rámcové smlouvy k veřejné zakázce VaV TB0200MV026 „Vývoj software
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pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou
PCP“.
Předsednictvo k vyhlášení minitendru a podpisu smlouvy o podpoře zmocňuje ředitele KaTA.
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA je přílohou tohoto zápisu.

17. Pozvánky na akce

Předsednictvo se zabývalo předloženými pozvánkami na různé akce a dalšími aktivitami TA ČR
uvedenými v kalendáři Akce 2015 na následující týden.
Předsednictvo se dohodlo, že níže uvedených akcí se zúčastní:
•

•

semináře „Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti“ dne 1. 10. 2015
se zúčastní L. Kačena;
13. ročníku konference České dny pro evropský výzkum konané ve dnech 4.–6. 11. se
zúčastní M. Stehlíková.

Ve věci pozvánky na připravovaný workshop mezinárodního projektu PLATENSO byla KaTA
pověřena, aby kontaktovala p. Vinopala s tím, že TA ČR navrhuje obrátit se na SÚJB, které
v rámci OMEGA 2. VS řeší projekt s tématikou, která se týká workshopu.
O: KaTA

T: 2. 10. 2015

V rámci připravovaných kulatých stolů a workshopů KA5 žádá přTA, aby s ohledem na účast
jednotlivých členů přTA, byli členové kontaktováni včas před samotným konáním akce
a instruování o všech důležitých záležitostech a byla s nimi také předem řešena otázka
ubytování a dopravy na akci.

18. Jednání Řídícího výboru projektu Zefektivnění TA ČR

Jako samostatný bod v rámci přTA se uskutečnilo jednání Řídicího výboru projektu Zefektivnění
TA ČR. Byly prezentovány informace o současném stavu projektu a byla představena klíčová
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aktivita č. 7 (KA7) – Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému
vzdělávání zaměstnanců organizací VS v oblasti VaVaI.
Ze strany vedoucího projektu bylo uvedeno, že je zpracována již 3. monitorovací zpráva. Dále
probíhá interní audit projektu, ale prozatím z něj ještě nejsou žádné výstupy.

Do interního připomínkového řízení v rámci KaTA byly zaslány návrh Metodiky managementu
externích expertů v rámci TA ČR (KA4) a Metodika pro provádění kontrafaktuálních analýz
s pilotním ověřením (KA3).

Dne 30. 10. je plánován 2. Monitorovací výbor projektu a bylo domluveno, že bude zahájen od
8:30 h a za přTA se jej zúčastní RB.
Předsednictvo požaduje, aby byl stanoven termín pro diskuzi nad výstupy projektu. Výstupy
projektu musí být hotové do poloviny října s tím, že je nutné nyní stanovit listopadový termín
pro celodenní diskuzi.
O: KaTA

19. Průběžná informace o programech TA ČR

T: 6. 10. 2015

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období srpen 2015.

20. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období srpen
2015.

21. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období srpen 2015.

22. Průběžná informace o IS TA ČR

LK informoval, že v rámci soutěžní lhůty byly TA ČR přijaty 3 nabídky. Cenové rozpětí nabídek je
mezi 21–24 mil. Kč.
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Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na nový IS TA ČR.

23. Report – změnová řízení dle SME – 07 za období srpen 2015

Předsednictvo vzalo na vědomí report změnových řízení za období srpen 2015.

24. Přehled úkolů z usnesení vlády – všechny materiály

Předsednictvo se dohodlo, že přesune projednání tohoto přehledu na příští zasedání s tím, že je
potřeba promyslet, jak úkol koordinovat a koho bude třeba kontaktovat.

25. Podklad pro tvorbu „jaderného programu“

Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, jaké materiály budou využity při tvorbě
„jaderného“ programu.

26. Strategie Rozvoje TA ČR

Předsednictvo souhlasí s předložením projednané verze Strategie Rozvoje TA ČR na 54. zasedání
VR.
Předsednictvo však žádá KaTA, aby u všech podkladů, které prochází změnami, jejich verze
číslovala z důvodu přehlednosti.

27. Informace z kulatého stolu „Informatika pro moderní energetiku“

Předsednictvo bere na vědomí informace z účasti VK na kulatém stole „Informatika pro moderní
energetiku“ ze dne 10. 9. a závěrech z jednání.

28. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP

Předsednictvo vzalo na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP a uložilo si prostudovat
Věcný záměr zákona o podpoře VaVaI.
O: přTA

T: 30. 9. 2015
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29. Různé

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zajistila bezpečnostní opatření (odhlučnění) místnosti č. 316
v sídle TA ČR, a to z důvodu konání neveřejných jednání v této místnosti (1).
O: KaTA

KT: 15. 10. 2015

Předsednictvo projednalo za účasti pí Drábkové a M. Podařila připravený draft prezentace pro
jednání s ministrem MPO, které se uskuteční dne 25. 9. 2015 a dohodlo se na jejím dopracování.
MB podal informaci o účasti na 3 kulatých stolech pořádaných TA ČR v rámci KA5 projektu
Zefektivnění TA ČR (Hradec Králové – 17. 9.; Praha – 22. 9. a České Budějovice – 23. 9.).
Dále MB informoval, že dne 8. 9. se zúčastnil společně s RB snídaně s europoslanci ve
Štrasburku. Při této příležitosti byli všichni čeští europoslanci pozváni na návštěvu TA ČR.
MB krátce informoval o účasti na EWG meetingu Taftie v termínu 9.–10. 9. v Mnichově.
PK informoval, že se zúčastnil zasedání Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické
aktivity.
VK informoval, že se v termínu 15.–20. 9. 2015 zúčastnil 3rd China (Mianyang) Science and
Technology City International High-tech Expo v čínském městě Mianyang. Podrobné informace
jsou uvedeny ve zprávě ze služební cesty.

Dále VK informoval o účasti na 2nd Symposium on Innovation Cooperation in Technology and
International Transfer of Technology, China +16 CEEC Format, konaném na Slovensku ve dnech
21.– 23. 9. Podrobné informace jsou uvedeny ve zprávě ze služební cesty.
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Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Příští zasedání:
Místo konání:

Přílohy:

Zapsal/a:
Kontroloval/a:

1. 10. 2015 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 271. zasedání předsednictva TA ČR
Program 271. zasedání přTA
Přehled úkolů z 271. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 11.9.2015
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 18.9.2015
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 21.9.2015
Rottová

Bízková
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