Zápis z 275. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/94815-10/2015

3. 11. 2015, 9:00–14:30 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 274. zasedání přTA

Zápis z 274. zasedání přTA z 16. 10. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Pravidla zpřístupnění dat projektu INKA a přístup na web projektu INKA

Předsednictvo diskutovalo o pravidlech zpřístupnění dat a přístupu na web projektu INKA.
Bylo dohodnuto, že:
•

•

primární data projektu nebudou veřejnosti zpřístupněna s ohledem na to, že TA ČR se
zaručila navštíveným subjektům, že data zůstanou důvěrná;
přístup na web projektu bude možný na vyžádání, a to za podmínky souhlasu ze
strany TA ČR.

3. Diskuze k vyhlášení veřejných soutěží programů DELTA a EPSILON

Předsednictvo se dohodlo, že otázku vyhlášení veřejných soutěží programů DELTA
a ESPILON v roce 2016 bude řešit až při předložení harmonogramu pro vyhlašování
veřejných soutěží TA ČR v roce 2016, který zpracuje Oddělení veřejných soutěží.
O: KaTA

T: 16. 11. 2015
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4. Diskuze o změnách platových poměrů zaměstnanců od 1. 11. 2015 v souvislosti s nařízením
vlády č. 564/2006 Sb.

Předsednictvo diskutovalo změnu platových poměrů zaměstnanců TA ČR od 1. 11. 2015
v souvislosti s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zpracovala varianty možného ušetření finančních
prostředků v rámci mzdových nákladů, a to s ohledem na potřeby TA ČR v roce 2016
(navýšení funkčních míst, pracovníci na DPČ, atd).
O: KaTA

T: 6. 11. 2015

Dále bude diskutováno o činnostech, které bude výhodnější zajišťovat na základě smluv na
služby nebo dílo (firmy, nebo OSVČ) – k tomuto se uskuteční samostatné jednání
předsedkyně, místopředsedy, ředitele KaTA a ředitele Sekce provozní po skončení zasedání
přTA.
Bylo rozhodnuto, že navýšení platových poměrů zaměstnanců TA ČR dle nařízení vlády o 3 %
by se netýkalo členů přTA a ředitelů v rámci KaTA (ředitel KaTA a sekční ředitelé).
Předsednictvo vzalo informace na vědomí a očekává od KaTA předložení výše uvedených
informací, které budou projednány na separátní schůzce zástupců přTA a KaTA.

5. CK1 – 2. fáze hloubkového hodnocení návrhů řešení od 49. měsíce dále

Předsednictvo se zabývalo projednáním předložených projektů v rámci 1. veřejné soutěže
programu Centra kompetence v souvislosti s 2. fází hloubkového hodnocení návrhů řešení od
49. měsíce dále, a to po zhodnocení Rady programu CK.

Předsednictvo postupně projednalo všech 22 projektů s tím, že u některých záležitostí bylo
od přTA požadováno zajištění následujícího.
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Využívání výsledků – příjemci projektů (TE01020020, TE01020028, TE01020036,
TE01020168, TE01020197) budou osloveni s žádostí o informace, jakým způsobem mají
zajištěny Smlouvy o využití výsledků s těmi partnery, kteří se již dále na projektu nebudou
podílet a jak budou tito implementovat výsledky – tito partneři by měli být zahrnuti ve
Smlouvě o využití výsledků. Dále budou od těchto příjemců vyžadovány informace, jak budou
výsledky využity v praxi a zda na to mají s partnery projektu uzavřenou smlouvu. (1)
O1: KaTA

T: 17. 11. 2015

V souvislosti s projektem TE01020022 byla KaTA pověřena zpracováním stanoviska
s vysvětlením požadavku mezinárodní spolupráce v rámci projektu (TA ČR má zájem, aby
v rámci center byla rozvíjena mezinárodní spolupráce, a to co nejvíce), které bude zveřejněno
na webových stránkách TA ČR (2).
O2: KaTA

T: 20. 11. 2015

Předsednictvo bylo při procházení stanovisek zpravodajů projektů programu CK 1. VS
upozorněno Radou programu na hodnocení zpravodajů. Předsednictvo žádá, aby bylo
svoláno školení pro zpravodaje EHK programu CK s tím, že na tomto školení jim bude
zdůrazněno, že je potřeba se více zabývat hodnocením a slovním vyjádřením k projektu (3).
O činnosti zpravodajů v rámci tohoto hodnocení bude informována i VR (4).
O3: KaTA

O4: KaTA

KT: 20. 11. 2015
T: 10. 11. 2015

Předsednictvo schválilo k pokračování všech 22 projektů.
Předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem textu pro vyhlášení výsledků hodnocení CK 1
pro potřeby webu TA ČR a žádá o jeho zveřejnění (5).
O5: KaTA

T: 6. 11. 2015
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Podrobnější informace o projednávání 2. fáze hloubkového hodnocení návrhů řešení od
49. měsíce dále 1. VS programu CK jsou uvedeny v samostatném zápise, který je přílohou
tohoto zápisu.
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu zájmů,
neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu. Konkrétně VK se neúčastnil jednání
k projektům TE01020020, TE01020036, TE01020155, TE01020168, TE01020197
a TE01020218.
Při jednání ke 2. fázi hloubkového hodnocení návrhů řešení od 49. měsíce dále v programu
CK 1. VS byl pořízen audiozáznam.
Jednání se nezúčastnil člen KR z důvodu přesunu termínu jednání, ale převážně z toho
důvodu, že ze strany člena KR, který se účastnil zasedání RP CK k těmto projektům, bylo
uvedeno, že by jednání nemělo být problematické, a to s ohledem na výsledky jednání RP.

6. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA03011396

Příjemce projektu žádá o zvýšení celkových uznaných nákladů a s ním související výši
podpory projektu.
KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení změny a nedoporučuje její schválení.

Předsednictvo zamítlo žádost o navýšení celkově uznaných nákladů projektu TA03011396.
TA04020258
Příjemce projektu žádá o zvýšení celkových uznaných nákladů a s ním související výši
podpory projektu, na které se váže navýšení výsledků projektu a rozšíření cílů projektu.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
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Předsednictvo schválilo žádost o navýšení celkově uznaných nákladů a s ním související
navýšení podpory příjemce projektu TA04020258 včetně přidání výsledků, které se na
navýšení váží s tím, že upozorňuje příjemce projektu, že v případě nedosažení výsledků
nebude možnost prokázání dobré víry v souvislosti s čerpáním těchto navýšených finančních
prostředků.
Předsednictvo v souvislosti s touto žádostí pověřilo KaTA, aby připravila přehled, kolika
příjemcům již byla navýšena podpora v souvislosti s řešenými žádostmi.
O: KaTA

T: 16. 11. 2015

TA04020723
Příjemce žádá o změnu dalšího účastníka projektu z důvodu přesunu lidských zdrojů.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo schválilo změnu dalšího účastníka příjemce projektu TA04020723. Nový další
účastník Envir & Power Ostrava, a. s., nahrazuje původního dalšího účastníka
ENVIRMINE-ENERGO, a. s.
TA04020797
Příjemce žádá o zvýšení celkových uznaných nákladů a s ním související výši podpory
projektu, na které se váže navýšení výsledků projektu a rozšíření cílů projektu.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo schválilo žádost o navýšení celkových uznaných nákladů v částce 700 000 Kč,a s nimi související navýšení podpory ve výši 453 000 Kč,- příjemce projektu TA04020797
včetně výsledků navíc, které se na navýšení váží.
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7. GAMA 2 – případné podpoření projektů doporučených k podpoře, na které však nebyly
finanční prostředky
Na základě požadavku z 273. zasedání přTA předložila KaTA návrh na případné podpoření
dalších projektů 2. veřejné soutěže programu GAMA, PP1, které byly doporučeny k podpoře,
avšak nebyly na ně finanční prostředky.

Předsednictvo se dohodlo, že další projekty v rámci 2. VS programu GAMA, PP1 nebudou
podpořeny.
Předsednictvo žádá KaTA, aby prověřila možnosti rozpočtu TA ČR pro účely 3. VS programu
GAMA, PP1 (1). Zároveň KaTA připraví nový harmonogram vyhlašování veřejných soutěží
v roce 2016 a předloží jej na přTA k diskuzi (2).
O1: KaTA

O2: KaTA

T: 16. 11. 2015

T: 16. 11. 2015

Předsednictvo se dále dohodlo na úpravě znění programu GAMA pro potřeby PP1 a vyhlášení
3. VS, kterou zpracuje KaTA a nejprve ji předloží na zasedání přTA a následně VR (3). Po
projednání této záležitosti v obou orgánech bude znění programu zveřejněno na webových
stránkách TA ČR (4).
O3: KaTA

O4: KaTA

8. Plán činností předsednictva TA ČR na rok 2016

KT: 12. 11. 2015

KT: 30. 11. 2015

Předsednictvo se dohodlo na tom, že ze strany KaTA a přTA bude do 14 dnů doplněn plán
činností přTA na rok 2016 a následně se o něm na zasedání přTA dne 19. 11. bude diskutovat.
Předsednictvo tímto žádá KaTA o doplnění nezbytných záležitostí do tabulky plánu činností.
O: KaTA

T: 17. 11. 2015

Strana 6/14

9. Ověření hlasování per rollam ve věci veřejných zakázek TB0300MD015 a TB0300MD016

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
k veřejným zakázkám TB0300MD015 a TB0300MD016 s výsledkem:

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno, IČ: 44994575 ve
veřejné zakázce malého rozsahu TB0300MD015 s názvem „Hodnocení bezpečnosti silničního
provozu s využitím nepřímých ukazatelů a v návaznosti na vybrané dopravně bezpečnostní
akce“ jako vhodné.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o vyloučení uchazeče
GfK Czech, s.r.o., Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha 4, IČ: 15271757 z účasti
v poptávkovém řízení TB0300MD016 s názvem „Senioři v silniční dopravě“.

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno, IČ: 44994575 ve
veřejné zakázce malého rozsahu TB0300MD016 s názvem „Senioři v silniční dopravě“ jako
vhodné.
Rozhodnutí o těchto veřejných zakázkách se z důvodu střetu zájmů neúčastnil M. Janeček.
Zápis o usnesení z hlasování per rollam ve věci veřejných zakázek TB0300MD015
a TB0300MD016 je přílohou tohoto zápisu.

10. Závěry a úkoly z 55. zasedání VR

Předsednictvo bere na vědomí informace z 55. zasedání VR.

Dle úkolů z tohoto zasedání byla KaTA pověřena zaslat VR materiál Strategie rozvoje TA ČR
doplněný o připomínky členů VR na 55. zasedání (1) a dále zařadit D. Juchelkovou do užší
pracovní skupiny v rámci pravidelné pracovní skupiny MPO-TA ČR, která se bude zabývat
energetickými programy (2).
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O1: KaTA

O2: KaTA

T: 10. 11. 2015

KT: 10. 11. 2015

U úkolu s požadavkem VR na zpřístupnění zprávy paní ministryně Valachové k plánované
spolupráci s Fraunhoferovým institutem bylo uvedeno, že VR byla na svém 55. zasedání
dostatečně informována o stavu věci.
Předsednictvo v souvislosti se závěry z 55. zasedání VR žádá KaTA o přípravu dopisů, které
budou adresovány MPO a MŠMT ve věci spolupráce s agenturou KIAT a Fraunhoferovým
institutem (3).
O3: KaTA

11. Příprava na společné zasedání přTA, VR a KR

T: 10. 11. 2015

Předsednictvo se dohodlo, že při společném jednání s VR a KR dne 20. 11. bude těmto
orgánům navržen jako hlavní bod Strategie TA ČR. S ohledem na délku tohoto jednání (12:00
– 13:30 h) bude možné projednat pouze tato témata – Strategie rozvoje TA ČR a případně
i Diskuze k činnosti TA ČR.
Předsednictvo žádá tajemnici přTA, aby předala dohodnuté podklady i s návrhem na zařazení
dalšího bodu na jednání tajemníkům obou rad.
O: KaTA

12. Pozvánky na akce

T: 4. 11. 2015

Předsednictvo se zabývalo předloženými pozvánkami na různé akce v období listopadu
a prosince t. r. k rozhodnutí o případné účasti zástupců TA ČR na nich.
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Předsednictvo se dohodlo, že:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

18. schůze VVVKMT se dne 4. 11. na projednávání rozpočtu zúčastní RB, LK a K. Vilém
a na projednávání Informace o činnosti TA ČR … („Zpráva o činnosti KR“)
předkládanou KR se zúčastní RB a za KR pí Jílková;
18. schůze VVVKMT se dne 5. 11. na projednávání zákona č. 130/2002 Sb. zúčastní
MB, LK a M. Kobert;
k účasti na Národním informačním dni priority Doprava Horizont 2020 dne 9. 11.
bude vyzván p. Mikulík z VR;
IX. hospodářské diskuze k tématu roku ČNOPK „Průmysl 4.0“ se zástupce TA ČR
nezúčastní;
k účasti na přednášce profesora Robina Grimese v Praze dne 16. 11. bude vyzvána
pí Juchelková z VR;
konference Digitising European Industry – External stakeholders group meeting
konané v Bruselu dne 23. 11. se zástupce TA ČR nezúčastní;
JIC STARCUBE Show dne 3. 12. se zástupce TA ČR nezúčastní;
Fóra pro udržitelný rozvoj dne 17. 12. se zúčastní RB;
Národní inovační platformy I (NIP I) – Strojírenství III. kolo dne 23. 11. od 10 h a NIP
IV. Léčiva a medicínske technologie - III. kolo dne 12. 11. od 14 h se zúčastní VK.

13. Stav projednávání přípravy programů v oblasti energetiky

Předsednictvo bylo informováno o aktuálním stavu a o návrzích dalšího postupu přípravy
programů v oblasti energetiky vycházejících z úkolů stanovených vládou.
Předsednictvo se dohodlo na tom, že KaTA započne přípravu 2 projektů zaměřených na
oblast energetiky.

KaTA připraví dopis na MPO s žádostí o poskytnutí dvou osob z resortu pro potřeby plnění
tohoto úkolu, které budou součástí užší pracovní skupiny vzniklé z pracovní skupiny
MPO-TA ČR pro přípravu energetických programů, respektive 2 podprogramů anebo
specifických výzev programů existujících (1). Zároveň KaTA připraví i dopis pro SÚJB
s žádostí o poskytnutí 2 osob pro přípravu těchto programů (2).
O1: KaTA

O2: KaTA

T: 9. 11. 2015

T: 9. 11. 2015
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Následně po ustanovení této užší pracovní skupiny (zástupci TA ČR, MPO, MŠMT a SÚJB)
bude svoláno první jednání (3). Pro potřeby dalšího jednání užší pracovní skupiny pak
následně připraví KaTA analytické podklady zahrnující informace o současné situaci v oblasti
energetiky (4).
O3: KaTA

O4: KaTA

14. Twinning Gruzie

KT: 13. 11. 2015

KT: 20. 11. 2015

Předsednictvo se zabývalo spoluprací s Gruzínskou inovační agenturou, a to prostřednictvím
projektu spolupráce mezi ČR a Gruzií (GITA – Gruzínská inovační agentura).

Předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem projektu „Právní rámec pro inovační systém
v Gruzii“ v rámci programu České rozvojové agentury (CZDA) a jeho podáním.
Jako expert pro tento projekt bude doplněna RB.

15. Prověření skutečností uváděných tutorem projektů TE01020069 a TE01020197 pro
potřeby KR

Předsednictvo projednalo předložený podklad týkající se prověření skutečností uváděných
tutorem projektů TE01020069 a TE01020197 pro potřeby jednání KR a žádá KaTA, aby
upravila předložený podklad ve smyslu, že byl podnět k projektu TE01020069 podávaný
tímto tutorem ze strany TA ČR prověřen a dopracovat podklad o informace z přílohy č. 7
k tomuto podkladu, že se uskutečnilo zasedání Malé komise se závěrem, že poskytnutá
podpora byla v pořádku využita, projekt byl prověřen po stránce věcné i finanční a bylo
konstatováno, že projekt probíhá v pořádku.
O: KaTA

16. Akční plán předsednictví TA ČR v TAFTIE

T: 6. 11. 2015

Předsednictvo projednalo předložený návrh Akčního plánu předsednictví TA ČR v Taftie,
který představuje jeden z výstupů projektu Rozvoj TA ČR.
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Předsednictvo konstatuje, že se TA ČR odpovědně na předsednictví Taftie připravuje a tímto
schválilo i předložený Akční plán.
Předsednictvo se dohodlo, že zasedání Board meetingu Taftie v Bruselu v termínu 26. 11. se
zúčastní MB, L. Kačena a M. Vicenová.

17. Úprava zápisu z jednání se zástupci RVVI ze dne 1. 10. 2015

Předsednictvo bere na vědomí upravený zápis z jednání se zástupci RVVI ze dne 1. 10. 2015.

18. Zápis z jednání s NM Novotným ze dne 7. 10.

Předsednictvo vzalo na vědomí zápis z jednání s náměstkem MPO T. Novotným, které se
uskutečnilo dne 7. 10.

19. Informace o jednání se zástupci CEMC

Předsednictvo bere na vědomí informace o jednání se zástupci Českého ekologického
manažerského centra (CEMC), které se uskutečnilo dne 29. 9. za účasti zástupce TA ČR. Se
zástupci CEMC bylo jednáno ve věci nabídky zájemcům o zpoplatněné ověření technologie
v oblasti environmentálních technologií.
TA ČR iniciativu tohoto typu vítá, nicméně musí být projednána nejprve s MŽP, které může
TA ČR pověřit, aby se tímto zabývala. Předsednictvo žádá KaTA, aby připravila dopis pro
CEMC, že kompetentním orgánem je v této záležitosti MŽP, na které by se měli obrátit.
O: KaTA

T: 12. 11. 2015

20. Podaná kasační stížnost ve věci firmy SEVAPHARMA, a. s. – vývoj situace

Předsednictvo bylo informováno o vývoji situace v záležitosti podané kasační stížnosti firmy
SEVAPHARMA, a. s., která již byla projednána soudně. Zástupci této firmy by měli zájem svou
žalobu stáhnout, což však nyní po projednání soudem a postoupení věci k Nejvyššímu
správnímu soudu není možné.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
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21. Informace o návštěvě korejské delegace v TA ČR dne 23. 10.

Předsednictvo bere informace o návštěvě korejské delegace v TA ČR dne 23. 10. na vědomí.

22. Prezentace ze závěrečné konference projektu IPN Metodika

Předsednictvo vzalo na vědomí předložené prezentace ze závěrečné konference projektu
IPN Metodika, která se uskutečnila dne 15. 10.

Předsednictvo se domluvilo, že požádá prof. Moravcovou o schůzku v sídle TA ČR
k prezentaci projektu IPN Metodika. Sjednáním této schůzky byl pověřen VK při příležitosti
zasedání Dozorčí rady IPN Metodika dne 18. 11.
O: přTA

23. Odstoupení účastníka z projektu TE01020168

T: 18. 11. 2015

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o odstoupení dalšího účastníka projektu
TE01020168.

24. Informace o 7. zasedání předsednictva RVŠ a přijatá usnesení

Předsednictvo bere na vědomí informace ze 7. zasedání předsednictva RVŠ a přijatých
usnesení ze dne 22. 10.
Předsednictvo se domluvilo, že si s RVŠ bude předávat některé informace.

25. Harmonogram materiálů TA ČR pro předložení vládě v roce 2016

Předsednictvo vzalo na vědomí předložený harmonogram materiálů TA ČR pro předložení
vládě v roce 2016.

26. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP

Předsednictvo bylo upozorněno na materiál týkající se principů nového informačního
systému, který byl vložen dne 2. 11. do eKLEP.
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Předsednictvo vzalo na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.

27. Různé

PK a MB informovali o jednání pracovní skupiny MPO-TA ČR, které se uskutečnilo dne 2. 11.
s tím, že na tomto jednání bylo ze strany MPO uvedeno, že program TRIO bude vyhlášen již
během listopadu t. r. a MPO nebude v 1. veřejné soutěži programu TRIO diskutovat vyjasnění
záležitostí mezi programem MPO a programem TA ČR (EPSILON).
PK dále uvedl, že na jednání této pracovní skupiny bylo domluveno, že minimálně 3 osoby jak
z TA ČR, tak z MPO se budou podílet na přípravě energetických programů.

Předsednictvo se ve věci žádosti z ÚV o poskytnutí informací ke strategickým projektům
TA ČR dohodlo, že pozve zástupce ÚV a dr. Špidlu a prof. Potůčka k jednání na TA ČR v této
záležitosti. Sjednání schůzky zajistí MB (1).
O1: přTA

T: 12. 11. 2015

VK podal informace z jednání se zástupci NEDO, kterého se zúčastnil dne 29. 10. V současné
době NEDO souhlasí s přípravou a podepsáním memoranda o informační výměně (MoUIE).
Klasické memorandum zatím uzavřeno nebude. Plánovaná informační výměna
(Memorandum o výměně informací) by měla přispět k jeho uzavření v budoucnu. KaTA
připraví návrh textu MoUIE pro NEDO, které bude zasláno na NEDO – po schválení na
předsednictvu (2).
O2: KaTA

T: 13. 11. 2015

MB informoval, že se dne 2. 11. zúčastnil jednání, které bylo svoláno MPO k technologickému
výzkumu v oblasti energetiky, za účasti zástupců MPO, MŠMT, TC a ÚV.
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RB informovala o jednání RVVI, kterého se zúčastnila dne 30. 10. V souvislosti s tímto
jednáním byla KaTA pověřena, aby připravila přehled o možnostech realizace programu
BETA – co vše a do kdy zvládne TA ČR v programu BETA realizovat (3).
O3: KaTA

T: 17. 11. 2015

Předsednictvo vzalo všechny informace na vědomí.

Příští zasedání:
Místo konání:

Přílohy:

Zapsal/a:
Kontroloval/a:

od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 275. zasedání předsednictva TA ČR
Program 275. zasedání přTA
Přehled úkolů z 275. zasedání přTA
Podrobný zápis z jednání ke 2. fázi hloubkového hodnocení návrhů řešení od 49.
měsíce dále v programu CK 1. VS
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 29.10.2015
Rottová

Bízková
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