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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 131 
 

Datum: 22. 11. 2012 v 10:30 hod. Od - do: 10:30 – 14:00 

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33c, Praha 6 

Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Komárek, Knorr, Rottová, Novotná (bod 2), Kopalová 
(bod 3), Šulcová Z. (bod 4 – 7), Jozífová (bod 4 – 7), Horatius (bod 14), Kořínková 
(bod RVVI), Petkov (bod 10 a 11), Perglová (bod 5 a Různé) 

Omluveni: Kebo  

Jednání řídil: Bízková 

 
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 129 a 130. mimořádného jednání přTA 

K zápisům ze 129. a 130. mimořádného zasedání přTA z 18. a 20. 10. 2012 nebyly 
vzneseny připomínky a úkoly vyplývající z těchto zápisů byly splněny nebo jejich 
plnění probíhá.  
 

2. BETA - vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení k úpravám 
programu 
Předsednictvo schválilo vypořádání připomínek z MPŘ k úpravám programu BETA, 
znění předkládací zprávy pro vládu a doplněný text programu. 
Předsednictvo ukládá KaTA připravit finální verzi dokumentů (tabulka vypořádání, 
předkládací zpráva, program) se zapracováním připomínek předsednictva 
a vypořádání odeslat jednotlivým kontaktním osobám resortů k odsouhlasení. 
V případě, že resorty nebudou s vypořádáním připomínek souhlasit, KaTA svolá 
ústní jednání k vypořádání připomínek. 
 O: KaTA       T: 26. 11. 2012 
 

3. BETA - hlasování per rollam RP k zakázkám MŽP 
Kancelář předložila přTA vyhodnocení zadávacího řízení k rozhodnutí o výběru 
nabídek veřejných zakázek MŽP. 
Předsednictvo na doporučení RP schvaluje:  

• TB010MZP052: nabídku uchazeče ENVIROS, s.r.o., jako nejvhodnější 
nabídku dle základního hodnotícího kritéria i všech dílčích kritérií; 

• TB010MZP056: nabídku uchazeče Brontosauří ekocentrum Zelený klub 
(BEZK), jako nejvhodnější nabídku dle základního hodnotícího kritéria i 
všech dílčích kritérií. 

 
4. Schválení průběžných zpráv za první etapu řešení a schválení žádostí o změny 

Kancelář předložila přTA k projednání průběžné zprávy za první etapu řešení 
projektů TB010MMR023, TB010MMR028 a TB010MZV044, a žádosti o změny 
u projektů TB010MMR028 a TB010MZV044. 
Předsednictvo schvaluje:  

• průběžnou zprávu za první etapu řešení projektu TB010MMR023, příjemce 
ÚRS PRAHA, a.s., a souhlasí s vyplacením podpory. 

• průběžnou zprávu za první etapu řešení projektu TB010MMR028 a souhlasí 
s vyplacením podpory. Zároveň schvaluje žádosti o rozšíření výzkumného 
týmu příjemce PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. i dalšího 
účastníka Atelier T-plan, s.r.o. 

• průběžnou zprávu za první etapu řešení projektu TB010MZV044, příjemce 
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Masarykova univerzita.  
 

5. CK - žádost o změnu rozpočtu projektu TE01020445 
Předsednictvo diskutovalo žádost příjemce projektu TE01020445 o přesun nákladů 
z položky „osobní náklady“ do položky „služby“.  
Předsednictvo rozhodlo, že žádosti příjemce nelze vyhovět vzhledem k tomu, že 
požadovaná změna je v rozporu s projektovou žádostí. 
Předsednictvo pověřilo KaTA upozornit příjemce na tuto skutečnost. 
 O: KaTA       T: 26. 11. 2012 
 

6. CK - snížení CUN pro rok 2012 
Šulcová prezentovala přTA žádost příjemce projektu TE01020028 v programu CK, 
který žádá o snížení celkových uznaných nákladů (CUN) projektu pro rok 2012. 
Důvodem je zpoždění při začátku řešení projektu o tři měsíce.  
Předsednictvo žádost schválilo. 
 

7. ALFA - žádost o změnu dalšího účastníka projektu TA02031411 
Předsednictvo projednalo žádost o změnu dalšího účastníka projektu TA02031411.  
Předsednictvo žádost schválilo vzhledem k předloženým argumentům. 
 

8. Směrnice o opravných prostředcích ve veřejných soutěžích upravená KR 
Předsednictvo projednalo směrnici o opravných prostředcích ve veřejných soutěžích 
s připomínkami KR. Předsednictvo se dohodlo, že členům KR navrhne termín 
schůzky pracovní skupiny k této směrnici a ke směrnici o účasti členů KR na 
zasedání hodnotících orgánů TA ČR na den 3. 12. 2012. KaTA byla pověřena 
sjednáním a organizací schůzky pracovní skupiny ve složení:  
přTA – Bízková, Janeček, Komárek; KaTA – Kobert; KR – Holl, Šedivý, Musílek 
a Václavek. 
 O: KaTA       T: 26. 11. 2012 
 

9. Příjmy z projektů – kapitola do příručky 
Projednávání tohoto bodu bylo přesunuto na 132. přTA. Kobert ve spolupráci 
s Bunčekem připraví upravenou verzi materiálu a předloží ji na 132. přTA.  
 O: KaTA+přTA      T: 4. 12. 2012 
 

10. Vyjádření k programu MŽP 
Předsednictvo se zabývalo odpovědí na dopis MŽP týkající se připravovaného 
programu MŽP. KaTA připraví odpověď s tím, že nový program MŽP musí splňovat 
požadavky vyplývající z usnesení vlády č. 552 ze dne 19. 7. 2012 o Národních 
prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.  
 O: KaTA       T: 27. 11. 2012 
 

11. Program DELTA 
Předsednictvu bylo předloženo několik bodů, u kterých se při přípravě znění 
programu DELTA pracovní skupina jednoznačně neshodla. 
KaTA dopracuje znění programu dle doporučení přTA tak, aby bylo možné návrh 
programu předat na 22. zasedání VR (1). Po projednání návrhu programu na VR, 
připraví KaTA finální verzi pro schválení předsednictvem (2). Schválený program 
bude předložen současně s programem GAMA na RVVI (3), která by mohla tyto 
programy projednat na svém lednovém zasedání. 
 O1: KaTA       T: 29. 11. 2012 
 O2: KaTA       T: 13. 12. 2012 
 O3: KaTA       KT: 17. 12. 2012 
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12. Stáže v TA ČR 
Předsednictvo prodiskutovalo záležitost s žádostmi od zahraničních studentů na 
stáže v TA ČR. Předsednictvo považuje takové stáže za prospěšné, ale v současné 
době nemá KaTA pro přijímání studentů kapacity, a proto se o nich neuvažuje. 
 

13. Návštěva TEKES 
Předsednictvo pověřilo Matolína připravit dopis pro TEKES s tím, že bychom 
požádali o 2 denní návštěvu agentury (vždy půl dne). 
 O: KaTA       T: 26. 11. 2012 
 

14. Žádost o změnu schváleného návrhu projektu TA01020881 
Horatius předložil přTA k posouzení žádost příjemce projektu TA01020881 o změnu 
druhu organizmů, držených v jím vyvíjených technických zařízeních pro dočasné 
umístění chráněných rostlin a živočichů.  
Předsednictvo na doporučení KaTA rozhodlo o zamítnutí žádosti. 
 

15. BETA - Informace o mimořádném zasedání RP ze dne 12. 11. 2012 
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z mimořádného zasedání RP BETA ze 
dne 12. 11. 2012 a v souvislosti s tím pověřilo KaTA, aby zajistila zasedání RP CK, 
kde by se RP CK vyjádřila k navrhovaným změnám programu CK před odesláním 
materiálu ke schválení do vlády. 
 O: KaTA       T: 28. 11. 2012 
 

16. Podmínky pro předkládání návrhů projektů do veřejných soutěží programů TA ČR 
Předsednictvo souhlasí s tím, že navržené podmínky pro předkládání návrhů 
projektů budou zařazeny do ZD programů TA ČR. Jedná se o: 

• V zadávací dokumentaci daného programu bude explicitně uvedena 
povinnost uchazeče informovat o tom, že/zda je problematika navrhovaná 
k řešení součástí jiného návrhu projektu. Zároveň uchazeč závazně prohlásí, 
že problematika nebyla řešena v rámci ostatních programů TA ČR, ani 
současně v rámci programů jiných poskytovatelů. 

• Na titulní straně podaného návrhu projektu, který uchazeč podepisuje, bude 
uvedeno prohlášení, že uchazeč nepodal návrh projektu do jiné veřejné 
soutěže v rámci ostatních programů TA ČR, ani programů jiných 
poskytovatelů. 

Důvodem pro zohlednění těchto podmínek v zadávacích dokumentacích programů 
TA ČR je ušetření veřejných prostředků spojených s nadbytečnou administrací 
takovýchto projektů.  
Kancelář tyto podmínky zapracuje do příslušných předpisů. 
 O: KaTA       T: 31. 12. 2012 
 

17. Informace ze Semináře k programu ALFA - 15. 11. a 20. 11. 
Knorr informoval přTA o dvou seminářích k realizaci projektů v praxi pořádaných 
v Praze a v Brně v rámci programu ALFA. Předsednictvo bere informace na vědomí 
a pověřilo KaTA připravit vypořádání otázek vycházejících ze seminářů a zveřejnit je 
na webu TA ČR. 
 O: přTA       T: 6. 12. 2012 
 

18. Usneseni zasedání Komory A CKR; Praha, 16. 11. 2012 
Předsednictvo bere na vědomí usnesení ze zasedání Komory rektorů veřejných 
a státních vysokých škol České konference rektorů. 
 

19. PwC – audit 
Předsednictvo bere na vědomí informaci o auditu. 
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20. Vypořádání úkolů – VR a KR 

Předsednictvu byly předloženy vypořádané úkoly od VR a KR a seznam témat/bodů 
za KaTA, které budou předloženy na 22. VR. 
Připravit materiál k programu CK – doplnění členů EHK; rozšíření o 6 expertů. KaTA 
navrhne oblasti, ve kterých je potřeba doplnit experty. 
Předsednictvo bere informace na vědomí a souhlasí s předložením bodů na 
zasedání VR dne 7. 12. 2012. 
 O: KaTA       T: 27. 11. 2012 
 

21. Různé 
Perglová informovala přTA o připomínkách TA ČR k zákonu o malém a středním 
podnikání. 
 
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zpracovala několik variant rozpočtu – navýšení 
na rok 2013 i další varianty na roky následující. 
 O: KaTA       T: 26. 11. 2012 
 
Materiály RVVI 
Předsednictvo diskutovalo materiály RVVI. 
 
Transparency International 
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby započala jednání o smlouvě s TI. 
 

 

Další zasedání: datum: 6. 12. 2012 v 10:00 hod. 

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

Přílohy: Prezenční listina ze 131. zasedání předsednictva TA ČR 
Program 131. zasedání přTA 
Přehled úkolů ze 131. zasedání přTA 

Zapsal: Rottová 

Kontroloval: Bízková 
 


	č. 131

