Zápis z 334. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-9/2017

23. 3. 2017, 10:10–14:35 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), 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), Ing. Radim Klimeš (RK), Ing. Lukáš
Kačena (LKa), Ing. Markéta Kühnelová (MK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 333. zasedání přTA
Zápis z 333. zasedání přTA ze dne 15. 3. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. ZÉTA 1. VS – schválení upravené zadávací dokumentace dle rozhodnutí z 333. zasedání
Na základě požadavku z 333. zasedání byla přTA předložena Zadávací dokumentace pro
1. veřejnou soutěž programu ZÉTA s úpravou v části týkající se hodnotících kritérií.
Předsednictvo schválilo Zadávací dokumentaci pro 1. VS programu ZÉTA s předloženou
úpravou a dohodnutou úpravou vzešlou z jednání.

3. EPSILON 3. VS – schválení zadávací dokumentace
Předsednictvo projednalo předloženou Zadávací dokumentaci pro 3. veřejnou soutěž
programu EPSILON.
Předsednictvo schválilo Zadávací dokumentaci 3. veřejné soutěže programu EPSILON
s dohodnutými úpravami.

4. Návrh na úpravu programu DELTA
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem úprav pro prodloužení programu DELTA.

Předsednictvo souhlasí s uvedenými změnami a pověřuje KaTA, aby předala tento návrh VR
pro informaci a následně připravila materiál pro RVVI, který ještě bude zprostředkován přTA
ke kontrole.

KaTA informovala, že přTA zašle mailem průběžné hodnocení programu DELTA
s požadavkem na vyjádření do 29. 3. a v případě nejasností by bylo toto hodnocení
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předloženo na příští zasedání. Průběžné hodnocení programu DELTA bude součástí podkladu
pro úpravu programu.

5. Návrh vstupů TA ČR do koncepce mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI
Předsednictvo schválilo předložený „Návrhu vstupů TA ČR do koncepce mezinárodní
spolupráce ČR ve VaVaI a internacionalizace výzkumu, vývoje a inovací v ČR“ a pověřuje
KaTA jeho úpravou s ohledem na připomínky PK a následně jej zaslat MŠMT.

6. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance
Předsednictvo bere na vědomí informaci o rozpočtu TA ČR v souvislosti s finančními
prostředky na zaměstnance a očekává od KaTA další informaci v pravidelném intervalu
2 měsíce.
7. Schválení účetní závěrky
Předsednictvo na základě předložených podkladů nezjistilo, že předkládaná účetní závěrka
TA ČR za rok 2016 neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky, a proto ji, tak jak je předkládána, schvaluje, což stvrzují všichni členové
předsednictva svými podpisy na připravený a předkládaný protokol.
8. SME-03 Směrnice pro oponentní řízení – verze 5
Předsednictvo schválilo předloženou verzi 5 SME-03 Směrnice pro oponentní řízení.

9. SME-17 Směrnice pro helpdesk pro uchazeče a příjemce – verze 2
Předsednictvo schválilo předloženou verzi 2 SME-03 Směrnice pro helpdesk pro uchazeče
a příjemce.
10. SME-19 Směrnice pro poptávková řízení a zadávání veřejných zakázek – verze 5
Předsednictvo schválilo předloženou verzi 5 SME-03 Směrnice pro poptávková řízení
a zadávání veřejných zakázek.
11. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TH02010664
Předsednictvo schválilo změnu dalšího účastníka projektu TH02010664.

12. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci postupu při ukončování projektů BETA
Předsednictvo se zabývalo problematikou související s uznatelností formy, druhu a počtu
výsledků projektů v programu BETA.

Předsednictvo rozhodlo, že všechny výsledky dosažené v rámci projektů BETA jsou uznatelné
za předpokladu, že se jedná o druh výsledku stanovený Smlouvou a dále resort vyjádřil, že
všechny dosažené výsledky naplňují zadanou výzkumnou potřebu a bude s nimi dále
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nakládat (resort toto stanoví v implementačním plánu) s tím, že bude zároveň konečný
uživatel výsledku požádán o potvrzení, že se jedná o účelné vynaložení prostředků.
Náklady vynaložené na dosažení těchto výsledků jsou způsobilými náklady projektů.
Do IS VaVaI však budou nahlášeny výsledky takového druhu a počtu, který stanovuje
Smlouva o poskytnutí podpory.

Předsednictvo uložilo KaTA v rámci implementace programu BETA2 ošetřit, že výsledky
zpracované nad rámec Smlouvy nebudou uznány jako výsledky řešeného projektu, náklady
vynaložené na jejich dosažení nejsou způsobilými náklady a tyto výsledky nebudou hlášeny
do IS VaVaI. Předsednictvo dále uložilo KaTA ošetřit možné přenášení výzkumné činnosti
(tzn. řešení spočívajícího v odborných činnostech) mimo řešitelský tým a to tak, že přenášení
výzkumné činnosti nebude umožněno.

V případě projektů TB050MZP005 a TB050MZP006 převezme TA ČR všechny části metodiky
(prezentované jako samostatné výsledky) jako 1 výsledek druhu Nmet. Do IS VaVaI bude
nahlášen pouze 1 výsledek druhu Nmet, který vyžadovala Smlouva. Náklady na dosažení
všech částí výsledků jsou uznány za způsobilé.
V případě projektu TB030MZV001 předsednictvo bere na vědomí vyjádření MZV a souhlasí
s počtem a druhem dosažených výsledků (3xV).
Zveřejnění výsledků na internetovém portálu a dosažení výsledků typu Hneleg ve smyslu
výzkumné potřeby zajistí MZV. Implementace výsledků bude upravena implementačním
plánem projektu.

Předsednictvo uložilo KaTA řešit administrativní ukončení projektů MŽP, kde resort
neposkytuje nutnou součinnost, formou osobního jednání na úrovni vedoucího úseku BETA
a náměstka MŽP.
U projektů programu BETA, u kterých řešitel nedodal požadované výsledky společně se
závěrečnou zprávou projektu a po vyzvání neprovedl nápravu, může být přistoupeno
k uplatnění příslušných ustanovení všeobecných podmínek.

13. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že konference Výzkum v regionech se dne 26. 4. 2017 zúčastní
L. Knorr.

Dne 28. 3. se PK zúčastní Česko-korejské tiskové konference k zahájení společného projektu
s názvem „Vývoj látek k rychlejšímu hojení ran a regenerace tkání“ v Brně.
Dne 29. 3. se VK zúčastní semináře k VB a Brexit na MZV.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 27.-31. 3. 2017.
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14. Nový informační systém – postup prací
LK informoval o stavu prací na novém informačním systému TA ČR – ISTA.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

15. Zjištěná pochybení z kontrol prováděných TA ČR pro předání MF
Předsednictvo bere na vědomí plnění úkolu z 327. zasedání týkající se předložení zjištěných
pochybení příjemců z kontrol prováděných TA ČR, které budou zprostředkovány MF k řešení.
KaTA zveřejní tato zjištění z kontrol na webových stránkách TA ČR.

16. Různé

Pozvánka na 40. schůzi VVVKMT
Předsednictvo bylo informováno, že dne 31. 5. se uskuteční 40. schůze VVVKMT, na které
bude projednán Závěrečný účet TA ČR za rok 2016 a Zpráva o činnosti kontrolní rady TA ČR
se stanovením výše odměn členům KR TA ČR. Zahájení projednávání bodů TA ČR bude dle
programu od 14 h.
Bylo dohodnuto, že:
•
•

projednávání Závěrečného účtu TA ČR za rok 2016 se zúčastní PO, MB, PK a K. Vilém.
projednávání Zprávy o činnosti kontrolní rady TA ČR se stanovením výše odměn
členům KR TA ČR se zúčastní PO, MB a PK.

Spolupráce TA ČR a ČMZRB v oblasti výzkumu a vývoje
PO informoval přTA, že bylo s ČMZRB dohodnuto, že bude uzavřeno Memorandum
o spolupráci mezi TA ČR a ČMZRB.
PO informoval o své účasti na:
•
•

Předsednictvu RVŠ dne 16. 3.
50. Akademickém sněmu AV ČR dne 21. 3.

VK informoval o přípravách projektu NewHoRRIzon s tím, že projekt bude zahájen 1. 5. 2017,
byla odsouhlasena konsorciální smlouva a je připravováno první setkání řešitelského týmu
ve Vídni v půlce května.

VK dále uvedl, že v souvislosti se společným V4-Korea projektem s KDI (Knowledge Sharing
Program – KSP) se uskuteční dne 7. 4. dopoledne setkání na TA ČR, a to i za účasti zástupců
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z MPO, kde by mělo být projednáno téma pokračování projektu v období 2017/18.
MB informoval o účasti na jednání k vypořádání připomínek k vyhlášce k registru VO, které
se uskutečnilo dne 20. 3. TA ČR s vypořádáním připomínek, které byly za TA ČR předány,
souhlasí.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

30. 3. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 334. zasedání předsednictva TA ČR
Program 334. zasedání přTA
Rottová
Očko
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