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Poskytovatel informuje, že ke dni 11. 2. 2019 bylo upraveno odůvodnění odlišného stanoviska 

předsednictva TA ČR od stanoviska Rady programu EPSILON u projektu č. TH04010309. Návrh 

projektu byl dodatečně projednán předsednictvem TA ČR na základě vyhovění stížnosti podané 

uchazečem. 

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek 

Rady programu EPSILON v případě projektů č. TH04010309, 

TH04010439 a TH04020548  

Předsednictvo TA ČR z titulu výkonného orgánu TA ČR v hodnotícím procesu instančně 

posledního a nesoucího tak odpovědnost za konečné rozhodnutí tímto využívá svou pravomoc 

rozhodnout odlišně od doporučení Rady programu jako orgánu instančně předcházejícího  

u níže uvedených návrhů projektů v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, kdy toto své rozhodnutí odůvodňuje následovně: 

Níže v textu je uvedeno číslo projektu, hlavní příjemce projektu a rozhodnutí předsednictva  

TA ČR. 

 

TH04010309 

BORCAD Medical a.s. 

Předsednictvo TA ČR, po zvážení připomínek Rady programu (RP) a Oborového panelu (OP), dospělo  

k tomuto závěru: 

Předsednictvo TA ČR považuje připomínky OP za zásadní. Vzhledem k tomu, že RP se k nim nevyjádřila 

(viz níže), předsednictvo TA ČR se přiklání k názoru OP a potvrzuje své předchozí rozhodnutí 

nedoporučit návrh projektu k podpoře z programu EPSILON. Rada programu se nevyjádřila k zásadním 

výhradám OP: „Řešitelský tým není adekvátně sestaven, neodpovídá nárokům a požadavkům na vývoj 

zdravotnického prostředku. V návrhu projektu není dostatečně popsána metodologie testování, 

v řešitelském týmu není zapojeno žádné zdravotnické zařízení, které je zcela klíčové k testování 

 a hodnocení výsledků nového prototypu. Z popisu návrhu projektu není jasný konkrétní přínos 

zapojení jednoho z partnerů VŠB-TUO.“ Předsednictvo považuje tyto připomínky za zásadní. 

 

Rada programu se vymezuje pouze k námitce oponenta č. 1, kterou naopak OP nepovažoval za hlavní 

nedostatek (ve svém hodnocení jej ani neuvádí). Rada programu nesouhlasí se stanoviskem OP  

a doporučuje návrh projektu k podpoře z programu EPSILON v souladu se zpravodajem a posudky 

oponentů č. 2 a č. 3. Návrh projektu je velmi kvalitně zpracován. Negativní hodnocení  

oponenta č. 1 kritizujícího nedostatečné zapojenı́ mladých řešitelů považuje Rada programu  

za neadekvátní pro negativní hodnocenı ́návrhu projektu v programu EPSILON. 

TH04010439 

SOFTECH, spol. s r.o. 
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Předsednictvo TA ČR nesouhlasí se stanoviskem Rady programu a návrh projektu rozhoduje nepodpořit 

v rámci programu EPSILON. Návrh projektu je duplicitní s projektem OP PIK "Tvorba aplikace ProBee" 

(CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008575). Předsednictvo TA ČR tak považuje binární kritérium č. 03 za 

nesplněné. 

TH04020548 

TESLA LIGHTING s.r.o. 

Předsednictvo TA ČR nesouhlasí se stanoviskem Rady programu a v souladu s hodnocením Oborového 

panelu (a dvou oponentů) návrh projektu rozhoduje nepodpořit v rámci programu EPSILON. 

Předsednictvo TA ČR neshledává zdůvodnění kladného stanoviska Rady programu jako dostatečné. 

 

 


