ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 108

Datum: 14. 6. 2012

Od - do: 14:00 – 18:40

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Kebo, Bunček, Knorr, Rottová, Matějková, Pacnerová (bod 2),
Kohoutová (bod 3)
Omluveni: Komárek, Rosecká
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 107. jednání přTA
K zápisu ze 107. zasedání přTA ze dne 7. 6. 2012 nebyly vzneseny připomínky
a kontrola úkolů bude provedena na dalších zasedáních přTA.
2. CK - a) protokol z jednání přTA 29. 3. 2012
Předsednictvo pověřilo KaTA zapracovat připomínky ke zdůvodnění odlišného
rozhodnutí přTA v rámci rozhodování o výsledcích 1. veřejné soutěže programu CK,
na kterých se přTA během jednání usneslo (1). KaTA materiál zašle přTA ke schválení
per rollam (2). KaTA poté zdůvodnění zveřejní na webu TA ČR.
O1: KaTA
T: 15. 6. 2012
O2: KaTA
T: 18. 6. 2012
b) negociace
Předsednictvo projednalo a vzalo na vědomí informaci od Pacnerové k doplnění
požadovaných náležitostí ke 4 projektům, které byly projednávány v rámci
negociačních jednání. Těmto 4 příjemcům/projektům KaTA zašle dopis o ukončení
negociací (1).
Pacnerová uvedla, že zapracovává připomínky k Příručce pro příjemce a na příští
jednání bude pro přTA připraven čistopis tohoto dokumentu (2) a před samotným
zasedáním jej zašle přTA k připomínkám (3).
PřTA v rámci projednávání tohoto bodu pověřilo KaTA, aby ověřila, zda příjmy
z komerčního uplatnění výsledku v průběhu projektu mohou mít vliv na případné
krácení popř. vrácení dotace a v souvislosti s tím také §8 odst. 5 zákona č. 130/2002
Sb. (4)
O1: KaTA
T: 22. 6. 2012
O2: KaTA
T: 21. 6. 2012
O3: KaTA
T: 20. 6. 2012
O4: KaTA
T: 28. 6. 2012
3. BETA – a) zlepšení fungování programu
Knorr seznámil přítomné s kritickými body procesu zadávání veřejných zakázek („VZ“)
a s celkově náročnou administrativou v programu BETA (program BETA není vybaven
informačním systémem, vše se zpracovává v programech Word a Excel). Informoval o
stávajícím stavu ohledně dosud nevyhlášených VZ MD, MŽP a MZV. Do této chvíle
bylo vyhlášeno 33 VZ, z toho 6 opakovaně; 54 VZ schváleno k zadání a uzavřeno 9
smluv. Do konce měsíce června 2012 zbývá vyhlásit 35 VZ a je tedy třeba zvýšit počet
zaměstnanců, kteří se budou na programu BETA podílet. Knorr informoval přTA o
schůzce s dP k této problematice a také o jednání na MV. MV má informační systém
pro VZ, který by TA ČR mohla využít.
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Předsednictvo souhlasí s personálním posílením této agendy, prozatím však
z interních zdrojů KaTA. Program BETA se do budoucna musí zjednodušit a použití
informačního systému z MV by tomu nesmírně prospělo. KaTA připraví pro přTA
analýzu celého procesu a zároveň návrh k jeho zjednodušení (1).
Předsednictvo se dohodlo na přípravě schůzky s členy RP a EHK programu BETA,
kde by se jeho zjednodušení projednalo a poté se přTA bude touto problematikou
zabývat v součinnosti s RVVI.
O: KaTA
T: 15. 7. 2012
b) MMR – veřejná zakázka
Kohoutová představila přTA VZ MMR, u které se při hodnocení vyskytla nesrovnalost
u některých nákladových položek a hodnotící komise požádala přTA o rozhodnutí.
PřTA rozhodlo, že s ohledem na jejich význam a výši nebude návrh potenciálního
dodavatele zpochybňovat a požádalo KaTA, aby při průběžných kontrolách byla této
otázce věnována zvýšená pozornost.
4. ALFA – a) školení oponentů a další kroky hodnocení ALFA 3
Knorr
informoval
přTA
o
uzavření
smlouvy
s firmou
na
přípravu
e-learningového školení pro oponenty. Do 2. 7. dodá firma TA ČR všechny podklady
a 23. 7. by měla být připravena testovací verze. E-learning pro oponenty by měl
probíhat 1 měsíc a dle harmonogramu by na konci srpna mělo být školení uzavřeno
(počítá se i s náhradním termínem pro ty, kteří nestihnou e-learning absolvovat).
V polovině září t. r. proběhne vyhodnocení a analýza k e-learningovému školení.
Předsednictvo požádalo KaTA o poskytnutí znění e-learningového testu před
zahájením školení (1). Předsednictvo dále pověřilo KaTA připravit statistické
vyhodnocení bodování oponentů z hlediska jejich hodnocení zpravodaji (2).
Předsednictvo se dohodlo na vytvoření pracovní skupiny, která se bude skládat ze
zástupců VR, KR a přTA, a to pro přípravu e-learningového školení a poté se bude
zabývat hodnocením kvality práce oponentů a v této souvislosti KaTA osloví KR a VR,
aby nominovali jednoho zástupce do této skupiny (3).
O1: KaTA
T: 23. 7. 2012
O2: KaTA
T: dle potřeby
O3: KaTA
T: 25. 6. 2012
b) výsledky oponentních řízení
Předsednictvo souhlasilo s návrhem KaTA na pokračování v řešení jednoho projektu s
udělením nápravných opatření a o doplnění stanoviska, že v případě nedostatečného
popisu postupu prací a dosažených výsledků za druhý rok řešení projektu se znovu
uskuteční oponentní řízení. Výsledky dalších předložených oponentních řízení vzalo
přTA na vědomí.
5. Implementační plán ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory – dokumentace
Bunček informoval předsednictvo o postupu zpracování připomínek od přTA
k implementačnímu plánu. Bunček s Roseckou připraví čistopis pro další jednání
přTA.
O: KaTA + přTA
T: 30. 6. 2012
6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Kobert představil přTA Směrnici o zadávání veřejných zakázek a uvedl, že zakázky do
200 000 Kč schvaluje pouze správce rozpočtu a příkazce operace, ale zakázky od
200 000 Kč do 1 mil Kč schvaluje kromě správce rozpočtu a příkazce operace i
předsednictvo. V případě zakázek nad 1. mil. Kč se jedná o stejný postup jako
v předchozím případě, ale navíc je třeba o tom informovat KR (záměr i podpis
smlouvy). Předsednictvo Směrnici schválilo.
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7. Pravidla pro poskytování informací
Kobert představil přTA dokument týkající se pravidel pro poskytování informací dle
z. č. 106/1999 Sb., který TA ČR musí zveřejnit na webových stánkách. Pravidla jsou
pro potřeby zveřejnění na webových stránkách zjednodušena a jsou v nich popsány
nejzákladnější postupy při vyřizování žádostí a opravných prostředků a konkrétně
určují, které osoby a orgány v TA ČR se na procesu účastní. PřTA pověřilo Koberta
dopracováním dokumentu (1) a poté jeho zveřejněním na webu (2)
V rámci projednávání tohoto bodu přTA pověřilo Koberta rovněž zpracováním
vnitřního předpisu o lhůtách při odpovědích TA ČR (3)
O1: KaTA
T: 26. 6. 2012
O2: KaTA
T: 29. 6. 2012
O3: KaTA
T: 31. 7. 2012
8. Náležitosti vyplývající z funkce členů přTA a VR
Knorr informoval předsednictvo o povinnostech přTA dle zákona o střetu zájmů.
Členové přTA mohou buďto předat vyplněný formulář prohlášení o střetu zájmů za rok
2011 KaTA, která zajistí jeho předání, případně jej mohou sami zaslat na MŠMT, a to
do 30. 6. 2012. Předsednictvo bere na vědomí informaci o povinnostech členů
předsednictva dle zákona o střetu zájmů a členové učiní potřebné. PřTA pověřilo
Koberta, aby ověřil (předá přTA písemně), zda se tato povinnost vztahuje i na členy
VR a KR.
O: KaTA
T: 25. 6. 2012
9. Přehled rozpočtu a výhled na 2. polovinu roku 2012
Předsednictvo se seznámilo s přehledem rozpočtu a výhledem na 2. polovinu roku
2012 a vzalo tuto informaci na vědomí.
10. Příprava výjezdního zasedání přTA (příprava programu EFKOM a TINA)
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o místě a organizaci připravovaného
výjezdního zasedání přTA, které se uskuteční ve dnech 9. a 10. 7. 2012.
11. Schůzka se zástupci Taiwanu 20. 6. 2012
Dne 20. 6. 2012 od 14:00 hod. se uskuteční schůzka s ředitelem Taipei Economic and
Cultural Office a se zástupci Ministerstva hospodářství Taiwanu. Jednání se zúčastní
Janeček, Komárek, Knorr a Pasková.
12. ČKR – usnesení
Předsednictvo bere na vědomí usnesení ze 116 zasedání ČKR.
13. MŽP – nominace člena do RP ALFA
Předsednictvo se zabývalo oznámením MŽP o ukončení pracovního poměru Körblera,
který je členem RP ALFA a zastupuje zde MŽP. MŽP navrhuje za Körblera
náhradníka. Körbler je v současné době zaměstnancem KaTA. PřTA se rozhodlo, že
Körbler zůstane členem, a to z důvodu zastupitelnosti Rosecké. Oznámení a návrh
zástupce od MŽP předá KaTA s rozhodnutím přTA VR (1) a zároveň připraví odpověď
pro MŽP, že přTA tuto záležitost postupuje VR (2).
O1: KaTA
T: 22. 6. 2012
O2: KaTA
T: 25. 6. 2012
14. Stanovisko KR k projektu
Předsednictvo se zabývalo stanoviskem KR, která u jednoho projektu, v rámci
programu CK, požaduje doložení skutečnosti, že se jedná průkazně o duplicitu a také
zdůvodnění dalších připomínek EHK, s kterými se přTA ztotožnilo. Předsednictvo

3

záležitost projednalo a rozhodlo se, že požadavky KR předá k vyřízení zpravodaji
EHK, který byl za projekt zodpovědný a který zpracuje rozšířené stanovisko k tomuto
projektu.
O: KaTA
T: 20. 6. 2012
15. TPSD - účast v ERA- NET plus TRANSPORT III
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o projektu ERA-NET PLUS TRANSPORT III
- zapojení Technologické platformy silniční doprava („TPSD“) a dalo souhlas TPSD k
účasti ve výše zmíněném projektu ENT III.
16. KR – stanoviska a doporučení ze 14. zasedání ze dne 29. 6. 2012
Předsednictvo se zabývalo stanovisky a doporučeními pro přTA ze 14. zasedání KR a
pověřilo KaTA přípravou návrhu odpovědi.
O: KaTA
T: 21. 6. 2012
17. Konference Full-cost
Předsednictvo rozhodlo o účasti Bunčeka na konferenci Masarykovy univerzity a
Univerzity Karlovy v Praze s názvem: „FULL COST: VÝZVA NEBO HROZBA? aneb
full cost nebo flat rate?“, která se koná dne 11. 10. 2012.
18. Výroční konference APVV 18. 6. 2012
Dne 18. 6. 2012 se koná výroční konference APVV, které se za TA ČR zúčastní
Janeček.

Další zasedání:

datum: 21. 6. 2012 v 14:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 108. zasedání předsednictva TA ČR
Program 108. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 108. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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