ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 116

Datum: 16. 8. 2012

Od - do: 9:45 – 15:30

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Rottová, Rosecká, Pilátová (bod 4), Pacnerová (bod 4),
Matějková (bod 6), Kohoutová (bod 6), Bubeníková (bod 4 a 6)
Omluveni: Komárek, Kebo, Knorr
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 115. jednání přTA
K zápisu ze 115. zasedání přTA ze dne 9. 8. 2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Návrh kritérií pro hodnocení členů poradních orgánů
Rosecká představila přTA návrh kritérií pro hodnocení členů poradních orgánů.
Předsednictvo se zněním návrhu souhlasí a doporučuje doplnit váhu doporučených
hodnotících kritérií a předává návrh k připomínkám VR.
O: KaTA
T: 21. 8. 2012
3. Přehled akcí pro rok 2012
PřTA projednalo účast zástupců TA ČR na různých akcích, které se uskuteční během
2. poloviny t. r.
4. ALFA - Schválení výsledků formální kontroly
Šulcová představila přTA výsledky formální kontroly.
Předsednictvo schválilo výsledky formální kontroly a pověřilo KaTA zveřejnit výsledky
na webových stránkách TA ČR s doplněním o procentuální vyjádření a s informací
o zmírnění podmínek formální kontroly.
O: KaTA
T: 17. 8. 2012
ALFA - hodnotící proces 3. veřejné soutěže
Rosecká představila přTA úpravy ve vnitřním předpisu, které se týkají hodnotícího
procesu pro 3. veřejnou soutěž programu ALFA. Předsednictvo se dohodlo na
rozdělení úprav vnitřního předpisu na 2 části, a to tak, že 1. část by zahrnovala část
hodnocení, kterou provádějí oponenti a zpravodajové a druhá část by pokračovala
hodnocením RPP, RP a přTA. Předsednictvo rozhodlo o tom, že ekonomické
hodnocení subjektů bude součástí každého projektu, a že budou pro tento účel
osloveni externí odborníci.
Další úpravy ve vnitřním předpisu přTA projedná na příštím zasedání.
5. Zápis o usnesení per rollam – MD
Předsednictvo schválilo zápis o usnesení per rollam ze dne 6. 8. 2012 týkající se
návrhu odpovědi MD ve věci návrhu programu výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací s názvem „Doprava bezpečná, ekonomická a šetrná k životnímu prostředí“
na období 2014-2019.
6. BETA – vyhodnocení zadávacího řízení
Předsednictvo se zabývalo veřejnými zakázkami MD a MZV.
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Předsednictvo schvaluje:
• nabídku uchazeče EUROPEUM k veřejné zakázce TB010MZV047 „Dvourychlostní
Evropa a role v ní ČR“,
• vyloučení uchazeče GLOPOLIS, o.p.s. z účasti v zadávacím řízení k veřejné
zakázce TB010MZV047 „Dvourychlostní Evropa a role v ní ČR“,
• vyřazení nabídek a vyloučení uchazeče České vysoké učení technické v Praze,
GISAT s.r.o., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava k veřejné
zakázce TB0100MD021 „Zhodnocení využitelnosti dat dálkového průzkumu Země
pro použití v dopravě“ z účasti v zadávacím řízení a zrušením celého zadávacího
řízení.
BETA - rozhodnutí o námitce
Předsednictvo se zabývalo námitkou uchazeče Multikulturní centrum, o. s.
Matějková přTA informovala, že rozhodnutím ze dne 26. 7. 2012 č. j. TACR/7058/2012
byl ze zadávacího řízení k veřejné zakázce programu BETA č. TB010MZV039
„Obchod s lidmi“ vyloučen uchazeč Multikulturní centrum, o. s. Dne 8. 8. 2012
a opětovně dne 9. 8. 2012 obdržela KaTA odvolání tohoto neúspěšného uchazeče
proti jeho vyřazení z účasti na zadávacím řízení. Důvody, které uchazeč uvádí
v odvolání, jsou čistě subjektivní, a proto Matějková navrhuje námitku stěžovatele
zamítnout a znovu VZ vyhlásit.
Předsednictvo rozhodlo o zamítnutí námitky stěžovatele Multikulturní centrum, o. s.
proti rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení a zrušení zadávacího řízení k
veřejné zakázce TB010MZV039 a rozhoduje o znovu-vyhlášení předmětné veřejné
zakázky neprodleně po nabytí právní moci napadeného rozhodnutí ze dne 26. 7. 2012,
č. j. TACR/7058/2012.
BETA - schválení průběžné zprávy
Předsednictvo se zabývalo průběžnou zprávou k veřejné zakázce TB01SUJB071
„Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření v
ČR“ a žádostí o změnu v řešitelském týmu.
Předsednictvo schvaluje průběžnou zprávu k veřejné zakázce TB01SUJB071 „Výzkum
ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření v ČR“
a souhlasí s vyplacením účelové podpory a zároveň souhlasí s navrhovanou změnou
ve výzkumném týmu.
7. Spolupráce s NCBR
Předsednictvo projednalo možnost uzavření spolupráce mezi TA ČR a NCBR
a rozhodlo se, že TA ČR má zájem o spolupráci, přičemž vhodnou formou je uzavření
Memorandum of Understanding. Přípravou MoU bude pověřen pracovník kanceláře
a její návrh předloží do poloviny září přTA (1). V rámci přípravy MoU s polským NCBR
připraví i návrh MoU s National Science Foundation (2).
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby připravila zvací dopis pro NCBR do TA ČR (3).
O1: KaTA
T: 13. 9. 2012
O2: KaTA
T: 13. 9. 2012
O3: KaTA
T: 24. 8. 2012
8. Novela zákona č. 130/2002 Sb. – připomínky TA ČR
Předsednictvo se zabývalo připomínkami TA ČR k novele z. č. 130 v rámci MPŘ
a souhlasilo s jejich zněním. V návaznosti na to, pověřilo přTA Koberta zpracováním
těchto připomínek do finální podoby (1) a KaTA poté zajistí předání připomínek
prostřednictvím eKLEP (2).
O1: KaTA
T: 17. 8. 2012
O2: KaTA
T: 17. 8. 2012
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9. Vypořádání úkolů od KR za 1. pololetí 2012
Předsednictvo projednalo vypořádáním úkolů od KR za 1. pololetí 2012 a uložilo KaTA
doplnit do dopisu informaci o výběrovém řízení na prostory pro KaTA. Po dopracování
dopisu se KaTA postará o jeho předání KR.
O: KaTA
T: 21. 8. 2012
10. EFKOM VO – varianty řešení
Předsednictvo se zabývalo variantami řešení v souvislosti s analýzou programu
EFKOM VO, kde bylo provedeno zhodnocení tří možných variant podpory „proof of
concept stage“ formou tzv. pre-seed financování (pre-seed fondů).
Předsednictvo se rozhodlo pro variantu kvazi fondu formou zálohových ex-ante plateb.
Dále přTA pověřilo AK Holec, Zuska a partneři dopracovat analýzu EFKOM VO
a analýzu možností realizace programu podpory VaVaI s využitím nástrojů tzv.
rizikového kapitálu a dalších revolvingových nástrojů o aktualizaci zákona
o kolektivním investování (1).
Bunček si na příští zasedání přTA připraví stručnou informaci o variantách podpory v
programu EFKOM VO (2).
Předsednictvo očekává od Komárka průběžnou informaci o tvorbě programu EFKOM
v polovině září t. r. (3).
O1: AK
T: 23. 8. 2012
O2: přTA
T: 23. 8. 2012
O3: přTA
T: 13. 9. 2012
11. Ombudsman - odpovědnost za škodu
Předsednictvo bere na vědomí materiál ombudsmana projednaný vládou týkající se
postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na
odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup státu
a doporučení ke změně zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci a ukládá KaTA upravit „desatero dobré správy“ do tvaru
odpovídajícímu charakteru organizace TA ČR a zveřejnit jej na webu (1). KaTA podá
informaci přTA o tom, jakým způsobem a do kdy bude desatero využito ve vnitřních
předpisech TA ČR (2).
O1: KaTA
T: 31. 8. 2012
O2: KaTA
T: 15. 9. 2012
12. Informace o TA ČR pro NEDO
Předsednictvo souhlasí s předloženým materiálem pro NEDO a ukládá KaTA odeslat
informace v této podobě japonské straně - NEDO.
O: KaTA
T: 21. 8. 2012
13. Systém hodnocení v rámci veřejných soutěží TA ČR
Předsednictvo se systémem hodnocení v rámci veřejných soutěží TA ČR bude
zabývat na příštím zasedání.

Další zasedání:

datum: 23. 8. 2012 v 10:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 116. zasedání předsednictva TA ČR
Program 116. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 116. zasedání přTA
Zápis o hlasování per rollam ze dne 6. 8. 2012 (MD)
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Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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