ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 143

Datum: 28. 2. 2013

Od–do: 13:40–17:20 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Šulcová M. (body 3 a
20), Pilátová (body 4–12 a 21), Horatius (body 7 a 8), Neumajer (bod 12),
Matějková (bod 13), Kobert (body 16, 17 a 24)
Omluveni:
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 142. zasedání přTA
K zápisu ze 142. zasedání přTA byly vypořádány připomínky a zápis byl schválen.
Úkoly vyplývající z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. CK – kalkulačka pro simulaci vyplňování rozpočtu v přihlášce
Bunček přTA informoval o přípravě kalkulačky pro simulaci vyplňování rozpočtu
v přihlášce CK a navrhl zveřejnění této kalkulačky na webových stránkách TA ČR
pro potřeby žadatelů – kalkulačka bude pomůckou pro žadatele v programu CK
k vytvoření rozpočtu projektu.
Předsednictvo souhlasí s vyvěšením kalkulačky na webu. Zároveň přTA rozhodlo,
že na webových stránkách TA ČR budou dále zveřejněna kritéria hodnocení
projektů v programu CK – regionální, národní priority orientovaného výzkumu a
oborové kritérium. V souvislosti s hodnocením projektů ve 2. VS programu CK
budou dále uchazeči upozorněni (na webových stránkách), že se očekává velký
zájem o podporu projektů z programu CK a že TA ČR vyzývá uchazeče, aby se
hlásili s kvalitními projekty, protože konkurence bude veliká a hodnocení bude
přísné.
O: KaTA
KT: 8. 3. 2013
3. Projednání stížností ALFA 3 a předání materiálu VR
Kancelář předložila přTA k rozhodnutí stížnosti v programu ALFA 3 projednávané
na 20. zasedání KR, která předala KaTA svá stanoviska.
Kromě projektu č. TA03030400 předsednictvo odsouhlasilo stanoviska kontrolní
rady k projednaným stížnostem.
Rozhodnutím u projektu TA03030400 se bude přTA zabývat na příštím zasedání.
Těm uchazečům, u kterých bylo rozhodnuto, budou zaslány odpovědi na stížnosti
– tzn., že budou vyrozuměni o tom, zda bylo stížnosti vyhověno či nikoliv a zda
bude jejich projekt podpořen či nikoliv (1).
O1: KaTA
T: 8. 3. 2013
Předsednictvo schválilo materiál pro VR a pověřilo KaTA předat VR vypořádání
dotazů prof. Zuny související s hodnocením oponentů programu ALFA 3.
O2: KaTA
T: 28. 2. 2013
4. ALFA – změnové řízení projektu TA02021032 – změna metodiky vykazování
režijních nákladů
Předsednictvo schválilo žádost o změnu metodiky vykazování režijních nákladů
projektu TA02021032.
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5. ALFA – změnové řízení projektu TA01020875 – změna řešitele
Předsednictvo schválilo žádost o změnu řešitele projektu TA01020875. Rozhodnutí
se nezúčastnila Bízková, která byla k tomuto projektu podjatá.
6. ALFA – změnové řízení projektu TA01020106 – změna řešitele
Předsednictvo schválilo žádost o změnu řešitele projektu TA01020106.
7. ALFA – změnové řízení projektu TA02020205 – změna řešitele
KaTA předložila přTA žádost o změnu řešitele projektu TA02020205.
Zpravodaj schválení změny řešitele nedoporučil. Rada programu byla požádána
o přijetí stanoviska, avšak stanovisko nepřijala. Z 11 hlasujících členů bylo 5 členů
pro zamítnutí žádosti, 4 členové pro schválení žádosti a 2 členové se při hlasování
zdrželi. Nebylo proto dle jednacího řádu Rady programu a Směrnice pro změnová
řízení projektů dosaženo dvoutřetinové většiny, jež je nutná pro přijetí stanoviska.
KaTA doporučuje žádost zamítnout.
Předsednictvo rozhodlo žádost zamítnout. KaTA bude informovat příjemce
o nutnosti navrhnout jako řešitele jinou osobu.
O: KaTA
T: 8. 3. 2013
8. ALFA – změnové řízení projektu TA01020307 – přesun v rozpočtu větší než 20 %
CUN
Předsednictvo schválilo žádost o změnu rozpočtu pro roky 2013 a 2014 převyšující
20 % celkových uznaných nákladů projektu TA01020307.
9. ALFA – žádost o změnu dalšího účastníka projektu TA01010705 spojená se
změnou velikosti podniku a změnou výše dotace; změna výsledku projektu
Předsednictvo rozhodlo, že u projektu TA01010705 bude prodloužena doba pro
dodání výsledku o 2 roky za ukončení řešení.
Kebo se rozhodnutí přTA nezúčastnil, k projektu byl podjatý.
10. ALFA – doplnění a změna výsledku u projektu TA01031868
Pilátová představila přTA žádost o doplnění a změnu výsledku projektu
TA01031868, kdy příjemce konkrétně žádá o přidání nového výsledku typu „F“
(užitný vzor) a posunutí termínu dodání výsledku typu „P“.
Předsednictvo souhlasí s tím, aby místo patentu bylo dosaženo výsledku F do
12/2015 s tím, že bude dosaženo do konce roku 2015 patentu a toto bude upraveno
v implementačním plánu, jehož trvání se posouvá do roku 2018 a bude mít
charakter smlouvy s finančním plněním 10 % částky z dotace. Z posledního roku
plnění dostane příjemce 90 % stanovené sumy a 10 % bude doplaceno po skončení
projektu v roce 2015.
Příjemce si navrhne proporcionální rozdělení podpory.
11. Vyplácení finančních prostředků dle průběžných zpráv
Pilátová předložila přTA k rozhodnutí návrh na zastavení vyplácení finančních
prostředků TA ČR pro projekt TA02020169.
O dalším postupu předsednictvo rozhodne až po výsledku kontroly, která prokáže
skutečný stav řešení projektu, zejména však, zda příjemce využil všech možností
k nalezení dalšího účastníka projektu, který by umožnil jeho pokračování.
Dle informací ze 138. zasedání, kde byla projednána žádost o ukončení řešení
projektu, rozhodlo přTA pozastavit vyplácení projektu TA02020169 – řízení
o ukončení řešení projektu nebylo dosud ukončeno.
12. Duplicity v projektech – řešení
Pilátová a Neumajer prezentovali přTA závěry z oponentních řízení k podezření na
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duplicity v projektech. Neumajer uvedl informace k 3 posuzovaným projektům
s podezřením na duplicitu.
Konkrétně hovořil o projektech TA01011142, TA01011204 a TA01011328.
Oponentní komise doporučuje přTA proplacení finančních prostředků projektům na
rok 2013 a od organizace TU Liberec (TA01011142, TA01011204) vyžádat přehled
přiřazení členů řešitelského týmu a objemu práce na jednotlivých úkolech (1).
Předsednictvo souhlasí s uvedenými doporučeními a rozhodlo o dalším pokračování
v řešení projektů a pověřuje Odd. auditu a kontroly, aby zvýšilo dohled nad těmito
projekty (2).
O1: KaTA
T: 15. 3. 2013
O2: KaTA
KT: 1. 6. 2013
13. BETA – rozhodnutí o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení k veřejné zakázce
TB0100MD012 a TB0100MD017
Předsednictvo rozhoduje o novém posouzení a hodnocení nabídek k veřejným
zakázkám TB0100MD012 a TB0100MD017. Pro účely posouzení a hodnocení
provede zadavatel nezbytné úkony dle § 79 odst. 5 ZVZ. Zároveň přTA v předmětné
veřejné zakázce TB0100MD017 rozhoduje o vyloučení uchazeče KPM CONSULT,
a. s., z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace.
14. OMEGA – návrh na zastavení řešení projektu TD010206
KaTA předložila přTA návrh na zastavení řešení projektu TD010203, u kterého se
KaTA domnívá, že postup příjemce je v rozporu se smlouvou. Důvodem tohoto
tvrzení je, že na základě kontroly průběžné zprávy bylo zjištěno nulové finanční
čerpání u dalšího účastníka UMZ, v. v. i.
Předsednictvo pověřuje KaTA, aby zajistila 1 odborný posudek k řešení projektu
a odborné zprávě a rozhodlo, že příjemci projektu prozatím nebudou vyplaceny
finanční prostředky na řešení projektu, a to až do doby skončení výsledku
oponentního řízení a následného rozhodnutí přTA v této věci.
O: KaTA
T: 15 3 2013
15. DELTA – vypořádání stanoviska RVVI
Předsednictvo pověřuje Bízkovou zajištěním
k programu DELTA.

vypořádání

stanoviska

RVVI

16. SME-12 – Směrnice pro podávání a zpracování zpráv
Předsednictvo pověřilo Koberta, aby předloženou Směrnici přepracoval dle
připomínek přTA a předložil ji k projednání na 144. přTA.
O: KaTA
T: 8. 3. 2013
17. Závěry z jednání PS ke směrnici o opravných prostředcích
Předsednictvo se zabývalo závěry z jednání pracovní skupiny ke směrnici
o opravných prostředcích.
18. Informace o výskytu 5 největších příjemců v plánu kontrol oddělení auditu a kontroly
Předsednictvo pověřilo Odd. auditu a kontroly přepracováním informace
a předložením na příští zasedání přTA.
19. Zápis o usnesení přTA per rollam k zápisům ze 138., 140. a 141. přTA – schválení
Dne 21. 2. 2013 byly přTA rozeslány ke schválení per rollam zápisy ze 138., 140.
a 141. přTA. Hlasováním per rollam byly schváleny – protokol z hlasování je
přílohou tohoto zápisu.
Předsednictvo schválilo tyto zápisy až na tomto zasedání.
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20. Postoupení stížnosti Lifetech, s. r. o., k projektu č. TA03010865 KR
KaTA informovala přTA o postoupení stížnosti společnosti Lifetech, s. r. o.,
k projektu TA03010865 k vyjádření kontrolní radě TA ČR. Předsednictvo bere
informaci na vědomí.
21. ALFA – doplnění RPP 1
KaTA vznesla na přTA požadavek na vyřešení situace s doplněním RPP 1, kdy se
po rozhodnutí přTA doplnila RPP 1 o 11 členů; 2 členové se vzdali funkce z důvodu
zaneprázdněnosti. KaTA žádá o rozhodnutí přTA, zda považuje za účelné doplnit
další členy do RPP 1, ačkoliv je v současnosti není třeba dle vyjádření KaTA
doplňovat.
Předsednictvo pověřilo Pilátovou, aby na 144. přTA připravila statistiku, kolik
projektů připadá na jednoho zpravodaje (i ke kontrole). Poté se přTA rozhodne, jak
dále postupovat.
O: KaTA
T: 5. 3. 2013
V souvislosti s tímto bodem bylo přTA informováno o odstoupení předsedkyně
RP BETA Ing. Rosecké a KaTA žádá o odsouhlasení nominací jako její náhradu.
Předsednictvo rozhodlo, že do funkce předsedy RP BETA bude navržen výzkumné
radě Ing. Knorr.
Předsednictvo bylo dále informováno, že se KaTA dozvěděla o úmrtí člena EHK
programu OMEGA a KaTA žádá přTA o návrhy, jak má dále postupovat, aby byl
tento člen do EHK doplněn.
Předsednictvo rozhodlo, že KaTA a přTA navrhnou několik nominací s ohledem na
priority orientovaného výzkumu a tyto nominace předá VR.
O: KaTA
T: 12. 3. 2013
22. Informace z jednání RVVI
Bízková informovala, že se zúčastnila jednání RVVI ve věci zapracování priorit do
nových výzev stávajících programů. TA ČR byla informována o tom, že všechny
nové programy musí být v souladu s prioritami orientovaného výzkumu a toto se
bude vykazovat jak u nových a připravovaných programů, tak i zpětně u všech
programů TA ČR (kromě programu BETA). Bude zpracován návrh struktury, ve
které budou tato data vykazována.
23. Zpráva ze SC Amsterodam – Kick off meeting pracovní skupiny pro hodnocení
programů TAFTIE (BIEE)
Janeček podal krátkou informaci ze služební cesty v Amsterdamu, kde se zúčastnil
jednání pracovní skupiny Task Force pro hodnocení programů TAFTIE.
24. Průběžná zpráva k identifikaci rizik v řídicí dokumentaci TA ČR
Předsednictvo bylo informováno o průběžné zprávě k identifikaci rizik v řídicí
dokumentaci TA ČR, provedenou společností Transparency International. Tuto
zprávu bere přTA na vědomí.
25. Různé
Bunček informoval, že MPO připravuje velký program pro podporu průmyslového
výzkumu, který bude jako TIP a ALFA (podpora aplikovaného výzkumu související s
OP PIK).
Po diskusi s MPO bylo dohodnuto, že programy budou orientovány takto: OPVVV
v gesci MŠMT na společenské výzvy, které jsou v souladu s národními prioritami
orientovaného výzkumu, část OP PIK bude zaměřena na průmyslové výzvy.
Národní program bude připravován jako doplňkový, bude řešit ty záležitosti, které z
OP nebudou financovány či podporovány.
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Ostatní body uvedené v programu přTA nebyly projednány a přTA se jejich
projednáním bude zabývat na dalších zasedáních.
Další zasedání:

datum: 7. 3. 2013 v 14:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 143. zasedání předsednictva TA ČR
Program 143. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 143. zasedání přTA
Zápis o usnesení přTA per rollam ze dne 25. 2. 2013

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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