ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 110

Datum: 28. 6. 2012

Od - do: 14:00 – 17:20

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Kebo, Bunček, Komárek, Rosecká, Knorr, Rottová, Kobert
(bod 6), Kohoutová (bod 4), Pacnerová (bod 2), Pilátová (bod 3)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisů a úkolů ze 108. a 109. jednání přTA
K zápisům ze 108. a 109. zasedání přTA ze 14. a 21. 6. 2012 nebyly vzneseny
připomínky a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. CK - a) negociace
Pacnerová shrnula předsednictvu výsledky negociačních jednání a uvedla, že poslední
negociační jednání k projektu TE01020036 bylo uzavřeno dne 26. 6. 2012.
Předsednictvo výsledky negociačních jednání schválilo.
b) dodání dat do CEP
Předsednictvo se zabývalo způsobem předávání dat TA ČR za program Centra
kompetence do Centrální evidence projektů (CEP). TA ČR v přihlášce do programu
CK nevyžadovala specifikaci nákladů a podpory pro jednotlivé účastníky projektu na
jednotlivé roky po roce 2012 a pro roky 2016-2019 se v přihlášce uvádí pouze
souhrnná částka u jednotlivých účastníků. Částky za jednotlivé účastníky a roky jsou
však vyžadovány v dodávce do databáze CEP. KaTA navrhuje obeslat příjemce
dopisem se žádostí o rozepsání podpory a nákladů na jednotlivé roky, kde by přílohou
dopisu byla tabulka, do které by jednotliví účastníci doplnili finance za jednotlivé roky.
Tabulka by umožňovala kontrolovat, zda součty odpovídají výši podpory na roky 20162019 ve smlouvě a nepřesahují možnou míru podpory. Příjemce by tabulku následně
odeslal na TA ČR, kde by byla provedena finální kontrola. Předsednictvo souhlasí s
navrhovaným postupem KaTA. KaTA vše potřebné zajistí.
O: KaTA
T: 12. 7. 2012
3. ALFA – a) výsledky oponentních řízení
Rosecká informovala přTA o výsledcích oponentních řízení. Předsednictvo tuto
informaci vzalo na vědomí.
b) mimořádná kontrola projektu TA01030425
Rosecká předložila přTA návrh na mimořádnou kontrolu projektu TA01030425,
u něhož bylo zjištěno, že byly vyčerpány náklady v plné výši včetně osobních nákladů,
jejichž plné vyčerpání nebylo dostatečně vysvětleno. Předsednictvo s mimořádnou
kontrolou projektu souhlasí a dále se takovými případy bude zabývat KaTA.
4. BETA – VZ: schválení, vyřazení uchazečů a žádost o změnu projektu
Kohoutová předložila předsednictvu žádost o změnu u projektu MV. Příjemce žádá o
změnu ve smyslu spojení dvou etap v jednu s tím, že by byl zachován harmonogram
činností. Předsednictvo se změnou souhlasí.
Kohoutová dále předložila předsednictvu k projednání vyhodnocení zadávacího řízení
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k veřejným zakázkám („VZ“) MMR, MZV a MPSV.
Předsednictvo schvaluje:
• nabídku GAREP, spol. s r. o. jako nejvhodnější nabídku k VZ TB010MMR030
„Výzkum socioekonomických předpokladů cestovního ruchu
• vyloučení uchazeče CDV, v. v. i. z účasti v zadávacím řízení k VZ
TB010MMR030.
• nabídku uchazeče Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) jako vhodnou
nabídku k VZ TB010MZV040 „Zahraniční aktivity Bavorska na bilaterální,
regionální a evropské úrovni“.
• nabídku uchazeče Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. jako vhodnou nabídku
k VZ TB010MZV042 „Zhodnocení efektivity české podpory opozici a disentu
v Barmě, Bělorusku, na Kubě a v Podněstří“.
• nabídku uchazeče Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. jako vhodnou nabídku k
VZ TB010MZV043 „Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti
energetiky“.
• vyloučení uchazeče ACREA CR, spol. s r. o. z účasti v zadávacím řízení a
následným zrušením zadávacího řízení k VZ TB01MPSV034 „Možnosti
zavedení systému detekce neobvyklých jevů, chyb, omylů, podvodů
zneužívajícího chování v oblasti kontroly dočasné pracovní neschopnosti a
v oblasti podávání posudků LPS sociálního zabezpečení“.
• nabídku uchazeče PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, spol. s r. o.
jako nevhodnější nabídku k VZ TB010MMR028 „Udržitelný rozvoj v územním
plánování“.
• vyloučení uchazeče EKOTOXA z účasti v zadávacím řízení k VZ
TB010MMR028.
5. Příprava výjezdního zasedání přTA
Předsednictvo projednalo harmonogram výjezdního zasedání a rozdělení bodů
k jednání.
6. Účast členů KR na jednáních hodnotících orgánů
Kobert uvedl řešení otázky účasti KR na jednáních hodnotících orgánů a navrhl
zapracovat tuto problematiku do Jednacího řádu KR. Předsednictvo při další diskuzi
rozhodlo, že se z řad KR nemusí účastnit pouze jeden člen, ale je možné nominovat
více zástupců KR, a to z toho důvodu, aby co nejméně docházelo k podjatosti člena
KR při jednáních hodnotících orgánů. Předsednictvo pověřilo Koberta, aby dopracoval
a odeslal návrh verze Jednacího řádu KR k.
O: KaTA
T: 29. 6. 2012
7. Dotisk firemních desek
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o dotisku firemních desek.
8. Vyjádření k odvolání Lifetech s.r.o. ve věci projektu TA02010936
Bízková informovala přTA o připraveném dopisu na odvolání firmy. Předsednictvo bere
informaci na vědomí a KaTA zajistí odeslání dopisu.
O: KaTA
T: 16. 7. 2012
9. Jednání VR 28. 6. 2012
Bízková informovala přTA o jednání VR, které se uskutečnilo dne 28. 6. 2012 v sídle
TA ČR. Na zasedání VR diskutovala projekt do VaVpI. VR se také zabývala 3.
veřejnou soutěží programu ALFA, kdy byly ze strany VR podány návrhy na zlepšení
vyhodnocení formálních náležitostí. VR dále mimo jiné projednala a souhlasila s
nominací nového zástupce MŽP do RP ALFA za Körblera. Předsednictvo
schválilo jmenování tohoto zástupce do RP ALFA.
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10. Jednání KR 29. 6. 2012
Knorr informoval přTA, že veškeré materiály požadované KR na její 15. zasedání od
KaTA byly zavčas KR odeslány.
11. Jednání RVVI 29. 6. 2012
Bízková informovala, že RVVI na svém zasedání, které se bude konat dne 29. 6. 2012
projedná příjem návrhů na nové členy VR. Dále je na programu jednání RVVI novela
zákona č. 130/2002 Sb., národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací. Bízková uvedla, že se jednání RVVI zúčastní.
12. Informace o výsledcích jednání z 2. 5. 2012
Bízková informovala o zaslaných připomínkách člena RP CK Uhlíře k výsledkům
jednání hodnotících orgánů programu CK uskutečněného dne 2. 5. 2012.
Předsednictvo tuto informaci bere na vědomí.
13. Konference ekonomických radů
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o konání konference ekonomických radů na
MZV, kde s prezentací TA ČR vystoupila Bízková. Několik ekonomických radů
vyjádřilo zájem na spolupráci.
14. Povinnosti členů VR ohledně zákona o střetu zájmů
Předsednictvo bere na vědomí informaci, že na členy KR a VR se nevztahuje
povinnost podávat prohlášení podle zákona o střetu zájmů.
15. Informace o úkolech ze zasedání přTA
Bunček informoval přTA o situaci ve věci uznání typu organizace jako výzkumné
organizace. TA ČR nemůže organizaci verifikovat - tudíž se takovýto subjekt musí
obrátit na RVVI.
Bunček uvedl, že upraví a posléze rozešle přTA implementační plán k realizaci
projektů a v případě, že k němu již přTA nebude mít další připomínky, bude v takové
podobě považován za schválený a KaTA se postará o jeho vyvěšení na web (1).
Janeček uvedl, že komunikuje s polským centrem pro VaV, ale prozatím nepostřehl
žádné značné snahy o spolupráci. Dle Janečka by bylo lepší, kdyby se TA ČR obrátila
na FFG.
Bízková poznamenala, že schůzka s ředitelem Technology, Innovation, and
Entrepreneurship panem Wessnerem se uskuteční v 1. říjnovém víkendu t. r. , a je
potřeba, aby byl dojednán obsah této schůzky (2).
Bunček byl pověřen zpracováním harmonogramu pro pilotní projekt se SÚJB a MŽP
na výjezdní zasedání (3).
O1: KaTA
T: dle potřeby
O2: přTA
T: 31. 8. 2012
O3: přTA
T: 7. 7. 2012
16. ALFA - dotazy
Janeček informoval přTA o způsobu snižování nákladů na cestovné u jiných
poskytovatelů v rámci projektů,
17. Proces hodnocení TA ČR
Bízková informovala, že prof. Fusek z VR TA ČR poskytl předsednictvu kladné
hodnocení (psanou informaci) proběhlé kontroly u autorů jednoho z probíhajících
projektů.
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Další zasedání:

datum: 9. a 10. 7. 2012
místo: Poděbrady

Přílohy:

Prezenční listina ze 110. zasedání předsednictva TA ČR
Program 110. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 110. zasedání přTA
Zápis per rollam ze dne 16. 6. 2012

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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