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Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek  
Rady programu OMEGA v případě projektů TD03000039, TD03000103, 
TD03000182, TD03000219, TD03000258, TD03000307, TD03000330, 
TD03000339, TD03000356, TD03000425, TD03000444, TD03000455, 
TD03000497 

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:  

 

TD03000039 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Dále však nesouhlasí s úpravou 
bodového hodnocení navrženou Expertní hodnoticí komisí a potvrzenou Radou programu,  
kde se konstatuje, že není jasné chybějící prohlášení uživatele výsledku v kategorii programu OMEGA  
a další důvody uvedené ve stanovisku Expertní hodnoticí komise. Předsednictvo TA ČR konstatuje,  
že uživatel výsledku je z přiložených dokumentů zřejmý. Další důvody byly uvedeny v oponentských 
posudcích a zohledněny v bodovém hodnocení a byly potvrzeny zpravodajem. Z těchto uvedených 
důvodů předsednictvo souhlasí s výší bodového hodnocení stanoveného oponenty. 

 
TD03000103 
Central European Data Agency, a.s. 

Předsednictvo TA ČR rozhoduje v souladu s doporučením Rady programu, ale nesouhlasí s navrženým 
bodovým hodnocením. Předsednictvo TA ČR souhlasí s návrhem snížení bodového hodnocení Expertní 
hodnotící komise z důvodu absence dostatečného personálního obsazení (2 důležité pozice)  
a nejasností rozpočtu v položce subdodávek s ohledem na ZVZ.  Z výše uvedeného Předsednictvo  
TA ČR ponechává původní bodové hodnocení Expertní hodnotící komise. 
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TD03000182 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Dále však konstatuje, že návrh projektu 
byl posouzen se třemi kladnými posudky a doporučen k podpoře Expertní hodnotící komisí  
a Radou programu a je realizovatelný okamžitě, v případě zájmu MŽP, v programu BETA. 

 
TD03000219 
Masarykova univerzita - Filozofická fakulta 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Dále však nesouhlasí s bodovým 
hodnocením Rady programu a přiklání se ke zdůvodnění bodového hodnocení Expertní hodnotící 
komise. Předsednictvo TA ČR upravuje výši bodového hodnocení, z důvodu uvedených ve stanovisku 
Expertní hodnotící komise, hlavním důvodem je nedoložená uplatnitelnost výsledku v praxi. 

 
TD03000258 
Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Dále však nesouhlasí s úpravou 
bodového hodnocení navrženou Expertní hodnoticí komisí a potvrzenou Radou programu,  
kde se konstatuje, že není jasné uplatnění výsledku na trhu. Uchazeč předložil potvrzení zájmu  
o výsledek od jediné k tomu oprávněné autority. 
 

TD03000307 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Dále však konstatuje, že návrh projektu 
byl posouzen a doporučen k podpoře zpravodajem, Expertní hodnotící komisí a Radou programu  
a je realizovatelný okamžitě, v případě zájmu MPSV, v programu BETA. 

 

TD03000330 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Dále však nesouhlasí s úpravou 
bodového hodnocení navrženou Expertní hodnotící komisí a odsouhlasenou Radou programu,  
kdy zásadní nedostatkem je shledána neznalost certifikačního orgánu, což vytváří významné riziko  
v podobě možného nedosažení jednoho z deklarovaných výsledků Nmet. Vzhledem k platné definici 
tohoto výsledku a doloženému zájmu o výsledky ze strany státních podniků, které ve své působnosti 
mohou být považovány za certifikační autority předsednictvo TA ČR upravuje bodové hodnocení  
na původní hodnotu bodového hodnocení přidělenými oponenty. 
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TD03000339 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Dále však nesouhlasí s úpravou 
bodového hodnocení navrženou Expertní hodnotící komisí a potvrzenou Radou programu,  
kde se konstatuje, že není jasné uplatnění výsledku na trhu. Uchazeč předložil potvrzení zájmu  
o výsledek od relevantní oprávněné autority. 

 
TD03000356 
ENVIROS, s.r.o. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Dále však konstatuje, že návrh projektu 
byl posouzen se třemi kladnými posudky a doporučen k podpoře zpravodajem, Expertní hodnotící 
komisí a Radou programu a je realizovatelný okamžitě, v případě zájmu MŽP, v programu BETA. 

 
TD03000425 
Argutec, s.r.o. 

Předsednictvo TA ČR nesouhlasí se stanoviskem Rady programu. Návrh projektu nesplňuje zaměření 
programu OMEGA. Jedná se o průmyslový výzkum, který není uplatnitelný v programu OMEGA, jelikož 
se jedná o výzkum technologií. Projekt nenaplňuje hlavní cíl programu v posílení výzkumných aktivit  
v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění těchto aktivit. Projekt je zaměřen na průmyslový 
výzkum a nemá žádnou souvislost s aplikací společenských věd popřípadě jejich uplatněním. Projekt 
také nesplňuje specifické cíle programu. Uchazeči v projektu uvádějí naplnění specifického cíle: 
Připravit a zavést nové postupy pro cílený rozvoj ČR a jejich regionů, pro posílení její pozice v EU  
v rámci probíhajícího evropského integračního procesu. Tento cíl nemůže být naplňován 
průmyslovým výzkumem a vývojem uvažovaného kontrolního systému. Projekt je uplatňován  
v nesprávné veřejné soutěži.  

 
TD03000444 
Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Dále však nesouhlasí s úpravou 
bodového hodnocení navrženou Radou programu a přiklání se ke stanovisku Expertní hodnotící 
komise. Nová metodika měření chybí ve výčtu plánovaných výstupů, analýza rizik je nedostatečně 
propracovaná. Hlavním nedostatkem je omezené využití výsledku na trhu. 

 

 



 

Strana 4 

TD03000455 
Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Dále však konstatuje, že návrh projektu 
byl posouzen se třemi kladnými posudky a doporučen k podpoře zpravodajem, Expertní hodnotící 
komisí a Radou programu a je realizovatelný okamžitě, v případě zájmu MZV, v programu BETA. 

 
TD03000497 
Datlab s.r.o. 

Předsednictvo TA ČR nesouhlasí se stanoviskem Rady programu, tj. nedoporučuje návrh projektu  
k podpoře z programu OMEGA. Důvodem je naplnění podmínky zákazu udělení podpory podniku  
v obtížích dle pravidel Nařízení Evropské komise č. 651/2014. 

 

 

 

 

 

 

 


