
1 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 151 
 
Datum: 24. 4. 2013  Od–do: 9:00–13:00 h 

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Pilátová (bod 2), 
  Kopalová, Reichl a Prášek (bod 6), Kopecký a Slavíková (bod 7), Perglová (body 
  7 a 9), Klubal (bod 9), Kovář (bod 12),  
Omluveni:  

Jednání řídil: Bízková 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 150. zasedání přTA  

Zápis ze 150. zasedání přTA ze dne 18. 4. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající 
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá. 
 

2. Změny v projektech – doporučení Odd. realizace projektů  
 
TA01020709 
Podání žádosti příjemce projektu bylo vyvoláno potřebou upřesnění výše investiční 
a neinvestiční podpory pro poslední roky řešení.  
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit a uzavřít Dodatek č. 3. 
 
Předsednictvo schvaluje žádost příjemce projektu TA01020709 podanou ve věci 
změny rozpočtu a ukládá příjemci podepsat dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 
účelové podpory. 
 
TA02020169 
Příjemce žádá o předčasné ukončení řešení projektu z důvodu odstoupení dalšího 
účastníka a nemožnosti nalézt jeho nástupce. U projektu probíhá kontrola. 
Zpravodaj s ukončením řešení souhlasí. Rada programu doporučuje také ukončit 
řešení, ale 9 z 11 hlasujících členů zároveň doporučuje dokončit kontrolu a uložit 
příjemci vypracování závěrečné zprávy a provést závěrečné zhodnocení projektu. 
KaTA zastává stanovisko RP ALFA. 

 
Právníci KaTA připraví stanovisko, za jakých okolností může TA ČR v takových 
případech postupovat dle zákona (1).  
Po vypracování stanoviska se právníci KaTA v této věci poradí s AK (2). 
 O1: KaTA       KT: 10. 5. 2013 
 O2: KaTA       KT: 14. 5. 2013 
 
Oddělení auditu a kontroly zajistí finanční kontrolu u tohoto projektu (3). 
 O3: KaTA       KT: 24. 5. 2013 
 
TA01031173 
Na základě žádosti o upřesnění investiční a neinvestiční podpory na rok 2013 ze 
strany TA ČR došlo ke zjištění, že příjemce projektu v roce 2013 nevyčerpá 
investiční náklady v původně plánované výši. Z tohoto důvodu podal příjemce po 
dohodě s poskytovatelem žádost o snížení celkově uznaných nákladů na rok 2013. 
KaTA doporučuje žádost schválit. 
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Předsednictvo schvaluje žádost o snížení celkově uznaných nákladů projektu 
TA01031173 při dodržení stanovené míry veřejné podpory. 
 
TA01030722 
Na základě žádosti o upřesnění investiční a neinvestiční podpory na rok 2013 
projektu TA01030722 ze strany TA ČR došlo ke zjištění, že příjemce projektu v roce 
2013 nevyčerpá investiční náklady. Z tohoto důvodu podal příjemce po dohodě 
s poskytovatelem žádost o snížení celkově uznaných nákladů na rok 2013. 
KaTA doporučuje žádost schválit. 
 
Předsednictvo schvaluje žádost o snížení celkově uznaných nákladů projektu 
TA01030722 při dodržení stanovené míry veřejné podpory. 
 
TA02020341 a TA02020128 
Příjemce projektů požádal o změnu metodiky vykazování režijních nákladů dalšího 
účastníka na tzv. „full cost“.  
 
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu metodiky vykazování režijních nákladů 
projektů TA02020341 a TA02020128. 
 
Technická univerzita v Liberci 
TUL podala hromadnou žádost o změnu způsobu vykazování režijních nákladů 
u TUL u všech realizovaných projektů v programech ALFA, OMEGA a CK. 
 
Předsednictvo schvaluje žádosti o změnu způsobu vykazování režijních nákladů.  
 
Změna rozpočtu projektů CK 
Pilátová informovala přTA, že dle závěrů ze 147. jednání přTA připravuje KaTA 
administraci žádostí o změnu rozpočtu projektů podpořených v rámci 1. veřejné 
soutěže programu CK. Při změně jednotlivých nákladových položek musí být 
postupováno tak, aby byla zachována pravidla dle vyhlášené 1. veřejné soutěže 
programu CK. Nebude tedy možno překročit stanovenou míru podpory za projekt. 
Spolu s odůvodněnou žádostí předá příjemce tabulky s nově stanoveným 
rozpočtem. Termín pro podávání žádostí o změny v rozpočtu je stanoven na 
28. 6. 2013. Tyto žádosti budou projednávány hromadně až po ukončení příjmu 
žádostí. 
 
Dále Pilátová uvedla, že manažeři projektů CK byli vyzváni ke sdělení informace, 
zda by možnosti změny v rozpočtu využili. Z celkového počtu 22 projektů se 
prozatím souhlasně vyjádřilo 5. Pro příjemce těchto projektů je připraven oficiální 
dopis a tabulky, které usnadní nový rozpočet naplánovat.  
Zároveň KaTA žádá projektové manažery o sdělení termínů jednání řídícího výboru 
projektů pro možnost plánování účasti zástupců TA ČR. 
 
Předsednictvo souhlasí s možností provést změnu rozpočtu podpořených projektů 
mezi jednotlivými účastníky projektů CK v letošním roce. 
 
Uskutečněná oponentní řízení 
Pilátová předložila přTA pro informaci závěry z oponentních řízení projektů 
č. TA01010214, TA01010268, TA01010517, TA01011264, TA01011406, 
TA01011512, TA01020427, TA01030819, TA02020538, TA02020621, 
TA02021231, TA02021032, TA02030358, TA02030333. 
 
Předsednictvo bere na vědomí výsledky oponentních řízení výše uvedených 
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projektů. 
 
TE01020118 
Příjemce projektu požádal o přesun finančních prostředku z neinvestičních 
nákladů do investičních nákladů.  
KaTA doporučuje přTA žádost o změnu odmítnout dle Směrnice pro změnová 
řízení. 
 
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby nejprve prověřila, zda změna odpovídá pravidlům 
a zda příjemce po přesunu nepřekročí maximální objem investičních prostředků na 
projekt, což je 20 % celkových uznaných nákladů a zda by v případě schválení 
změny nebyla překročena schválená míra podpory za účastníka (4). 
 O4: KaTA       T: 30. 4. 2013 
 
TA01010705 
KaTA informovala přTA, že příjemce projektu TA01010705 zaslal své vyčíslení 
nákladů spojených s přípravou výsledku, kterého nebude dosaženo. 
KaTA předložila přTA vypracování úkolu vyplývajícího ze 148. zasedání, kdy 
předsednictvo požádalo KaTA, aby navrhla, jakým způsobem budou příjemci 
v takových případech za nesplnění podmínek Smlouvy sankcionováni. Součástí 
tohoto návrhu mělo být také zjištění hodnoty příslušných výsledků v RIV. KaTA měla 
dále připravit návrh stanovení předpokládané míry výpočtu teoretické hodnoty 
výsledku pro určení snížení podpory za nesplnění výsledku, která bude obecně 
užívána při řízení s příjemci.  
KaTA dle výše uvedeného úkolu stanovila tři možné způsoby výpočtu teoretické 
hodnoty výsledku pro určení krácení podpory za nesplnění výsledku v rámci 
projektu.  
 
Předsednictvo po diskuzi rozhodlo využít 3. variantu výpočtu teoretické hodnoty 
výsledku pro určení snížení podpory. 
 
Předsednictvo dále diskutovalo problematiku další motivace k splnění závazných 
výstupů projektů a pověřilo KaTA, aby všechny příjemce obeznámila s rozhodnutím 
předsednictva (5). 
 O5: KaTA       KT: 9. 5. 2013 
 
Dále Komárek uvedl, že by se téma budoucího hodnocení úspěšnosti projektů 
a programů mělo diskutovat v širším kruhu poskytovatelů a navrhl, aby KaTA 
připravila postup z doporučení NERV (úspěšnost nemůže být stoprocentní) 
a připravila pro RVVI k tomuto stanovisko – přTA s návrhem souhlasí (6). 
KaTA zároveň připraví souhrn všech sporných otázek týkajících se tohoto tématu 
s návrhem řešení, který by následně předala RVVI (7). 
 O6: KaTA       KT: 14. 5. 2013 
 O7: KaTA       KT: 17. 5. 2013 
 

3. TB0100MD017 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  
Předsednictvo schválilo uchazeče TELEMATIX SERVICES, a. s., jehož nabídka 
byla hodnoticí komisí vybrána jako nejvhodnější k veřejné zakázce TB0100MD017. 
 

4. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 22. zasedání KR 
Předsednictvo se zabývalo návrhem KaTA k odpovědi pro KR na Doporučení 
a stanoviska z 22. zasedání KR a pověřilo Bízkovou finalizací dopisu (1). 
 O1: přTA       T: 26. 4. 2013 
 
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby připravila podklady k Výroční zprávě KR za 
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rok 2013 a zaslala je KR (2). 
 O2: KaTA       KT: 30. 8. 2013  
 
Předsednictvo bylo informováno, že dne 29. 4. 2013 se uskuteční v TA ČR jednání 
pracovní skupiny zástupců přTA, VR a KR k posouzení kvality hodnocení oponentů. 
 

5. Materiály pro 27. zasedání VR 
Předsednictvo schválilo materiály pro 27. zasedání VR, které se uskuteční dne 
3. 5. 2013 v sídle TA ČR a pověřuje KaTA předat podklady VR. 
 O: KaTA       T: 26. 4. 2013 
 

6. TB0100MD012 – jednání k novému posouzení a hodnocení nabídek  
Na základě předloženého materiálu a osobní konzultace s poradcem Mgr. Práškem 
z AK přTA rozhodlo o vyloučení uchazeče KPM CONSULT a. s. a zrušení 
zadávacího řízení z důvodu, že k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka (§84/1e 
ZVZ).  
Bunček se projednání nezúčastnil z důvodu podjatosti. 
 

7. Projednání PR aktivit  
Témata pro setkání s novináři 
Předsednictvo diskutovalo o tématech pro setkání s novináři, které by mělo být 
zaměřeno na programy TA ČR. Toto setkání je plánováno na konec května 2013. 
Předsednictvo se tímto bude zabývat na svém dalším zasedání.  
 
Seminář v Bruselu (představení TA ČR) 
Předsednictvo pověřilo Perglovou organizací semináře v Bruselu, na kterém bude 
prezentována TA ČR. Program semináře bude sestávat z informací o TA ČR a její 
činnosti a jak hodlá TA ČR v rámci svých kompetencí přispět ke zvýšení efektivity 
přidělování účelové podpory  v ČR (1). 
 O1: KaTA       KT: 7. 5. 2013 
 
Perglová byla dále pověřena, aby projednala podrobnosti organizace semináře 
s paní Brábníkovou ze Stálého zastoupení ČR při EU, včetně případné účasti 
zástupců DG – generálních ředitelství Evropské komise (2). 
 O2: KaTA       T: 7. 5. 2013 
 
Program k návštěvě premiéra vlády na TAČR 
Předsednictvo diskutovalo přípravu návštěvy premiéra vlády v TA ČR. Bylo 
dohodnuto, že při návštěvě bude krátce představena Agentura a následně proběhne 
prezentace 2 úspěšných projektů financovaných TA ČR. Po skončení návštěvy 
premiéra by měla následovat tisková konference. 
 
KaTA byla pověřena, aby zajistila agendu spojenou s návštěvou – návrh prezentace 
o TA ČR, výběr a prezentaci projektů a organizaci celé návštěvy a tiskové 
konference (3). 
 O3: KaTA       KT: 3. 5. 2013 
 
Seminář pro oponenty programu CK 
Předsednictvo se na základě diskuse dohodlo, že bude i nadále zachována forma  
e-learningového školení oponentů – KaTA zajistí zpracování tohoto školení 
v aktualizované podobě.  
 O4: KaTA       KT: 9. 5. 2013 
 
KaTA byla pověřena, aby na další zasedání přTA připravila informaci ke kontrole 
způsobu přiřazování oponentů k projektům (5), aby byl tento akt pod kontrolou 
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KaTA.  
 O5: KaTA       T: 30. 4. 2013 
 

8. Společné jednání předsednictva, kontrolní a výzkumné rady 
Rottová předložila přTA výsledek hlasování k návrhu termínu uskutečnění 
společného zasedání přTA, VR a KR, a to v termínu 6.–7. 6. 2013. 
Předpokládanými hlavními tématy jednání budou: finanční prostředky z evropských 
fondů, program EPSILON, novela z. č. 130/2002 Sb. a další vývoj TA ČR. 
 
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby o termínu společného jednání informovala VR 
a KR (1) a KaTA také zajistí prostory pro toto jednání (2). 
Podklady k společnému jednání budou připraveny v druhé polovině května (3). 
 O1: KaTA       T: 29. 4. 2013 
 O2: KaTA       KT: 13. 5. 2013 
 O3: KaTA       KT: 20. 5. 2013 
 

9. INKA – koncept soutěžní dokumentace  
Komárek podal informaci o postupu příprav projektu INKA. Předloženy byly doposud 
hotové části soutěžní dokumentace. Zbývající materiály budou doplněny tak, aby 
bylo možné kompletní dokumentaci schválit na příštím jednání přTA 2. 5. 2013 
a neprodleně poté vyhlásit soutěž o návrh. Zbývá dokončit sestavení soutěžní 
poroty a dopracovat některé další soutěžní podmínky.  
Předsednictvo se dohodlo, že si prostuduje předložené materiály (1). 
 O1: přTA       T: 2. 5. 2013 
 
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby v dostatečném předstihu před uplynutím 
lhůty pro podání návrhů předložilo přTA návrh, jakým způsobem bude zajištěna 
technická realizace dalšího postupu v soutěži o návrh dle schválených soutěžních 
podmínek s důrazem na zajištění prvků transparentnosti a anonymizace, Jedná se 
zejména o zajištění vhodných prostor pro jednání poroty (uzamykatelná místnost 
s dostatečnou kapacitou), navržení složení příslušných komisí apod. (2). 

O2: KaTA       T: 3. 6. 2013 
 
Předsednictvo dále pověřilo KaTA uveřejnit oznámení předběžných informací ve 
Věstníku veřejných zakázek avizující etapu IIa. a IIb., které budou navazovat na 
etapu I projektu – soutěž o návrh (3). 

O3: KaTA       T: 29. 4. 2013 
 

10. Přehled končících projektů s výsledkem P – patent 
Petkov předložil přTA přehled končících projektů s výsledkem P – patent, dle 
zadaného úkolu ze 148. zasedání přTA. 
Nejvíce projektů s výsledkem patent by mělo končit v roce 2014 a následujících 
dvou letech. Převážná většina projektů je z programu ALFA, kde je také možné 
očekávat nejvíce problémů s dodržením návrhu projektu a dodáním všech 
předepsaných výsledků v termínu. 
 
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí. 
 

11. Informace z jednání k programu EPSILON 
Předsednictvo se tímto bodem bude zabývat po zpracování zápisu z jednání 
k programu EPSILON. 
 

12. Informace z jednání Dozorčí rady k IPn Metodika 
Kebo podal krátkou informaci z jednání Dozorčí rady k IPn Metodka, které se 
uskutečnilo dne 23. 4. 2013 a jehož se zúčastnil společně s Perglovou. 
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Kebo uvedl, že se projekt zahajuje a bude k němu připomínkové řízení. V rámci 
projektu budou zapracovány i potřeby TA ČR. 

 
13. Informace o jednání s ředitelem Sekretariátu RVVI k vypořádání zásadních 

připomínek k materiálu „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaVaI 
ukončených v roce 2011 
Kovář podal krátkou informaci o jednání s ředitelem Sekretariátu RVVI p. Markem 
k vypořádání zásadních připomínek TA ČR k materiálu s názvem „Souhrnné 
vyhodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2011“. 
 
Předsednictvo vzalo informace na vědomí. 
 

14. Informace o jednání s Technologickými platformami zaměřenými na dopravu 
a informace o přípravě dalšího jednání s platformami 
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci z jednání se zástupci Technologických 
platforem zaměřených na dopravu konaného dne 15. 4. 2013. 
 
Předsednictvo rozhodlo, že další setkání s Technologickými platformami bude 
uspořádáno na podzim t. r., a to v září 2013 – organizaci zajistí KaTA. S největší 
pravděpodobností se bude jednat o zaměření na biotechnologické a ekologické 
platformy. 
 O: KaTA       KT: 9. 8. 2013 
 

15. Zpráva z jednání se zástupci TECO 
Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu z jednání se zástupci Taipei Economic and 
Cultural Office ze dne 16. 4. 2013. 
 

16. Zpráva ze služební cesty – Schůzka pracovní skupiny pro hodnocení programů 
TAFTIE – BIEE 
Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu ze služební cesty Janečka do Amsterdamu 
ze schůzky pracovní skupiny pro hodnocení programů TAFTIE (BIEE) uskutečněné 
ve dnech 14.–15. 4. 2013.  
 

17. Konference a návštěvy 
Předsednictvo se zabývalo pozvánkami na konference. 
 
Slavnostního otevření nového výzkumného pavilonu Institutu environmentálních 
technologií, VŠB-TU v Ostravě dne 21. 5. 2013 se zúčastní Kebo. 
 
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o návštěvě zástupců z Výboru pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR v TA ČR. 
 

18. Žádost o udělení záštity semináři Smart city Praha 
Předsednictvo projednalo žádost o udělení záštity semináři „Inovace pro efektivní 
energetiku, dopravu a stavebnictví hlavního města Prahy“, který se uskuteční 
7. 6. 2013 na Fakultě strojní, ČVUT v Praze. 
 
Předsednictvo souhlasí s udělením záštity semináři „Inovace pro efektivní 
energetiku, dopravu a stavebnictví hlavního města Prahy“. 
 

19. Dopis MMR – souhlas se zapojením do Resortní koordinační skupiny 
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis MMR týkající se žádosti o zapojení TA ČR do 
Resortní koordinační skupiny, kdy MMR vyjádřilo souhlas se zařazením TA ČR do 
RKS MMR. 
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20. Dopis ÚOHS – potvrzení spolupráce na semináři „Veřejná podpora ve VaV“ 
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis ÚOHS o potvrzení spolupráce na semináři 
„Veřejná podpora ve výzkumu a vývoji“ pořádaného TA ČR. 
 

21. Usnesení 120. zasedání Pléna České konference rektorů 
Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení 120. zasedání Pléna ČKR ze dne 
18. 4. 2013. 
 

22. Usnesení společného zasedání Pléna SRK a Pléna ČKR  
Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení společného zasedání Pléna Slovenské 
rektorské konference a Pléna ČKR ze dne 19. 4. 2013. 
 

23. Různé 
Bízková informovala o plánované schůzce se zástupcem Sberbank, a to v druhé 
polovině května 2013. 
 
Výroční konference slovenské agentury APVV, která se uskuteční dne 11. 6. se 
místo Bízkové zúčastní Janeček společně s Knorrem. Na této konferenci by 
zástupci TA ČR měli projednat zkušenosti APVV s fondy EU. 
 
Bízková informovala o své účasti na česko–německých rozhovorech ve Štiříně, 
které se konaly dne 23. 4. 2013. Na této akci vystoupili mimo jiné prof. Haňka 
a Dr. Kopicová. Z jednání předsedkyně s přednášejícími vyplynulo pozvání 
předsedkyně zemské odborné komise Hospodářské rady Německo/zastoupení 
Sasko do TA ČR – zajistí KaTA (1). 
 O1: KaTA       KT: 14. 5. 2013 
 
Kebo shrnul návštěvu studentů z Cambridge University v rámci projektu TA ČR 
s CU. Krátká zpráva a prezentace jsou k dispozici u M. Stehlíkové. 
 
Janeček informoval přTA o přednášce o TA ČR na univerzitě v Olomouci, ze které 
vzešel důležitý námět pro zamyšlení pro TA ČR. Je třeba vyřešit problém, jak sladit 
pravidla podpory projektů ze strany TA ČR s firemní politikou/kulturou nadnárodních 
společností. Podstatou problému je, jak nastavit podmínky pro motivaci 
nadnárodních firem k investicím do VaV v ČR. 
Předsednictvo v této souvislosti pověřilo KaTA, aby vypracovala studii, jak lze 
problém sdílení výsledků řešit (2). 
 O2: KaTA       KT: 1. 7. 2013 
 
Bízková informovala předsednictvo o uskutečnění podpisu Memoranda o spolupráci 
TA ČR s MPO ze strany MPO. 

 

Další zasedání: datum: 2. 5. 2013 v 9:00 h 

místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00 

Přílohy: Prezenční listina ze 151. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 151. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 151. zasedání přTA 

Zapsal:  Rottová 

Kontroloval:  Bízková 
 
 


