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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

č. 144 
 
Datum: 7. 3. 2013 ve 14:00 h Od–do: 14:00–19:00 h 

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 
Přítomni: Bízková, Janeček, Komárek, Rottová, Knorr, Krechl (bod 1); Matolín (body 2, 12), 
 Pilátová (body 2 a 29), Kobert (body 8, 9, 10, 11, 17 a 31), Šulcová M. (body 3 a 
 4), Bubeníková (body 7, 22 a 23), Matějková (body 5 a 6), Kopalová (body 5 a 6), 
 Körbler (body 13, 14 a 26) 
Omluveni: Bunček, Kebo 

Jednání řídil: Janeček 

 
1. Jednání s doc. Krechlem 

Na jednání přTA se dostavil doc. Krechl z agentury CzechInvest („CI“), který 
informoval o konceptu technologických misí CzechInvestu.  
 
Závěrem jednání bylo uvedeno, že zaměření technologických misí je v souladu se 
záměry TA ČR; přTA vyjádřilo souhlas se spoluprací s CI v této oblasti.  
 

2. Žádosti o změnu a průběžné zprávy 
KaTA předložila přTA následující žádosti: 
 
TA01030821 – žádost o otevření průběžné zprávy. 
KaTA nedoporučuje schválení žádosti, jelikož je důvodný předpoklad, že by nebylo 
možné financování projektu zúčtovat se státním rozpočtem. 
Předsednictvo rozhodlo o zamítnutí žádosti o otevření průběžné zprávy projektu 
TA01030821. 
 
TA02030170 – žádost o otevření průběžné zprávy. 
KaTA doporučuje schválení žádosti, jelikož otevření PZ nebude mít vliv na 
vypořádání se státním rozpočtem. 
Předsednictvo schvaluje otevření průběžné zprávy projektu TA02030170. 
 
TE01020233 – žádost o úpravu dílčího cíle; prodloužení termínu dosažení 
výsledku z 12/2012 na 03/2013. 
KaTA doporučuje žádost schválit. 
Předsednictvo rozhodlo žádosti projektu TE01020233 vyhovět. 
 
TA02010141 – žádost o změnu řešitele. 
KaTA uvedla, že původní řešitel není ze zdravotních důvodů schopen pokračovat; 
jako nový řešitel navržen jednatel společnosti, který nemá vzdělání v daném oboru. 
Zpravodaj změnu nedoporučuje, RP se neusnesla. 
Předsednictvo rozhodlo, že žadatel musí nejprve doložit, jakým způsobem vyřeší 
vzniklou situaci po odstoupení původního řešitele tak, aby byla zajištěná odborná 
úroveň řešení. 
 
TA01011060 – žádost o prodloužení řešení projektu v jednom kalendářním 
roce. 
KaTA doporučuje žádost schválit. 
Předsednictvo schválilo žádost projektu TA01011060. 
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TB010MZV044 – schválení průběžné zprávy. 
KaTA doporučuje přTA schválení průběžné zprávy a vyplacení podpory. 
Předsednictvo schválilo průběžnou zprávu a vyplacení podpory projektu 
TB010MZV044. 
 
TB01CUZK006 – žádost o změnu úvazků v týmu. 
KaTA doporučuje žádost schválit. 
Předsednictvo schválilo žádost o změnu projektu TB01CUZK006. 
 

3. ALFA 3 – projednání stížnosti k projektu TA03030400 
Předsednictvo vyhovuje stížnosti projektu TA03030400, jelikož stížnost byla 
vyhodnocena jako oprávněná. Proto bude projekt dodatečně podpořen.  
KaTA vyhotoví 2 rozhodnutí: rozhodnutí o vyhovění stížnosti a rozhodnutí 
o podpoření projektu ve 3. veřejné soutěži (1).  
 
Šulcová M. informovala přTA, že v rámci PP 1 odstoupily od realizace 3 projekty 
(TA03010711, TA03011125, TA03010860), a proto přTA pověřilo KaTA, aby 
dopočítala finanční prostředky na projekty, které by bylo možné, dle schváleného 
pořadí v PP 1, ještě podpořit (projekty pod čarou). Dále KaTA předloží přTA výpočet 
finančních prostředků, které by TA ČR zůstaly v rozpočtu, kdyby další projekty 
nepodpořila (2). 
 O1: KaTA       T: 15. 3. 2013 
 O2: KaTA       T: 12. 3. 2013 
 

4. ALFA 3 – dodatečný podklad KaTA ke stížnostem k projektům TA03010599 
a TA03010764 předkládaný KR  
KaTA předložila přTA dodatečný podklad ke stížnostem k projektům TA03010599 
a TA03010764.  
Předsednictvo se dohodlo, že dle předložených informací od KaTA považuje 
stížnost projektu TA03010764 za neoprávněnou a s tímto odůvodněním předá 
KaTA podklad KR ke stanovisku. 
 
Vzhledem k tomu, že uchazeč uvedl odkaz na kompletní veřejně dostupné finanční 
výsledky, poskytovatel mohl potřebné a jím požadované údaje sám získat z úředně 
vedené evidence a mohl si tak jejich obstarání sám zajistit. 
Předsednictvo se proto dohodlo, že dle předložených informací od KaTA považuje 
stížnost k projektu TA03010599 za oprávněnou a s tímto odůvodněním předá KaTA 
podklad KR ke stanovisku. 
 O: KaTA       T: 12. 3. 2013 
 

5. BETA – jmenování předsedy RP 
Předsednictvo odvolává Ing. Lucii Roseckou z funkce členky a předsedkyně RP 
a zároveň jmenuje na návrh VR Ing. Luďka Knorra předsedou RP programu BETA.  
KaTA zajistí veškeré další administrativní záležitosti spojené se jmenováním 
a odvoláním. 
 O: KaTA       T: 11. 3. 2013 
 

6. BETA – odlišné rozhodnutí přTA oproti závěru hodnoticích komisí v zakázkách 
TB0100MD012 a TB0100MD017 
Předsednictvo na svém 143. zasedání rozhodlo v rozporu s doporučením HK u VZ 
TB0100MD12 a TB010MD017. 
Předsednictvo dle doporučení KaTA schvaluje následující postupy dle § 79 dost. 5: 

• K písemným zprávám o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce 
TB0100MD012 a TB0100MD017 zpracuje zadavatel Důvody pro posouzení 
a hodnocení nabídek, které připojí k původním zprávám. 
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• U zakázky TB0100MD012 provede zadavatel nové posouzení a hodnocení 
nabídek sám.  

• Pro nové posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce TB0100MD017 
ustanoví zadavatel novou hodnoticí komisi. 
O: KaTA       T: 20. 3. 2013 

 
7. CK – schválení nominace členů EHK pro 2. VS a Informace o přípravě 2. VS 

Předsednictvo vybralo z navrhovaných nominací od VR 7 expertů, kteří se stanou 
členy EHK programu CK.  
KaTA informovala přTA, že datum vyhlášení 2. veřejné soutěže programu CK bylo 
stanoveno na 27. 3. 2013.  
V souvislosti s hodnocením projektů ve 2. VS byla KaTA pověřena, aby zjistila, zda 
má TA ČR v databázi dostatek českých a zahraničních oponentů pro program CK 
z hlediska oborů CEP. 
 O: KaTA       T: 12. 3. 2013 

8. SME-12 – Směrnice pro podávání a zpracování zpráv  
Předsednictvo schválilo předloženou Směrnici pro podávání a zpracování zpráv. 
 

9. SME-13 Směrnice pro uzavření Smlouvy/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory  
Předsednictvo schválilo předloženou Směrnici pro uzavření Smlouvy/vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí podpory. 
 

10. Statut a jednací řád Expertní hodnoticí komise a Rady podprogramu 
Předsednictvo schválilo Statut a jednací řád EHK a RPP. 
 

11. Statut a jednací řád Rady programu  
Předsednictvo schválilo Statut a jednací řád RP. 
 

12. Schválení nákladů souvisejících s návštěvou dr. Wessnera 
Matolín předložil přTA ke schválení náklady související s návštěvou dr. Wessnera 
a uvedl, že se náklady liší od původního návrhu, který byl přTA již předkládán.  
Rozdíl oproti původně schváleným nákladům vznikl z důvodu změny ubytování 
a prodloužení návštěvy o 2 dny. 
Předsednictvo souhlasí s navýšením nákladů na návštěvu dr. Wessnera. 
 
Předsednictvo diskutovalo o programu návštěvy dr. Wessnera a dohodlo se na 
aktivitách v jednotlivých dnech jeho návštěvy. Program upraví Matolín dle závěrů 
vzešlých z diskuse přTA a zároveň rozešle pozvánku na připravované aktivity 
v rámci návštěvy vybraným organizacím. 
 O: KaTA       T: 11. 3. 2013 
 

13. Informace o výskytu 5 největších příjemců v plánu kontrol oddělení auditu a kontroly  
Předsednictvo vzalo na vědomí předloženou informaci a konstatovalo, že v rámci 
plánu kontrol je zahrnuto dostatečné množství kontrol projektů u 5 největších 
příjemců. 
 

14. Zpráva o plnění plánu kontrol za rok 2012 a podklad pro vyplnění FKVS pro MF 
Předsednictvo schvaluje zprávu o plnění plánu veřejnosprávních kontrol za rok 2012 
a návrh zprávy o výsledcích finančních kontrol TA ČR 2012 (FKVS). 
 

15. Zápis o usnesení hlasování per rollam k programu OMEGA – schválení  
Předsednictvo schválilo hlasováním per rollam Aktualizaci jmenování členů Komise 
pro přijímání návrhů projektů v programu OMEGA 2. veřejná soutěž. Protokol 
o hlasování per rollam je přílohou tohoto zápisu. 
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16. Materiály zaslané KR – Výroční zpráva o činnosti KR pro PS PČR za rok 2012, 
Zpráva z kontroly hospodaření TA ČR za rok 2012, Stanoviska a doporučení KR pro 
TA ČR z 21. zasedání KR 
Předsednictvo vzalo doručené materiály od KR na vědomí. 
K dopisu Stanoviska a doporučení KR pro TA ČR z 21. zasedání KR pověřilo přTA 
KaTA vypracováním návrhu odpovědi. 
 O: KaTA       T: 14. 3. 2013 
 

17. Možnost zadržení 10 % při změnovém řízení 
Kobert prezentoval přTA vypořádání úkolu k možnosti zadržení 10 % podpory při 
změnovém řízení, kdy uvedl, že přTA má možnost změnu schválit nebo neschválit, 
nemůže však volit cestu za použití zadržení podpory.  
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí a pověřilo KaTA, aby zjistila, jak v této 
věci postupuje nebo postupovalo Ministerstvo zemědělství, které tuto možnost 
uplatňuje/uplatňovalo a jaké dopady měl tento postup na výsledky VaV. 
 O: KaTA       T: 19. 3. 2013 
 

18. Příprava nového programu nahrazujícího TIP a ALFA 
Předsednictvo se tímto bodem bude zabývat na svém 145. zasedání. 
 

19. Stav vnitřních projektů TA ČR  
Předsednictvo diskutovalo o současném stavu v přípravě a realizaci vnitřních 
projektů TA ČR. 
Perglová byla v souvislosti s projektem pro SF pověřena, aby pro přTA připravila 
informaci – výtah z reakce ČR na poziční dokument EK a souvisejících dokumentů 
(1).  
KaTA byla pověřena zpřístupnit všem členům přTA tzv. team roomy pro jednotlivé 
vnitřní projekty (2). 
 O1: KaTA       T: 20. 3. 2013 
 O2: KaTA       T: 15. 3. 2013 
 

20. ALFA 3 – vyhodnoceni podpořených projektů 
Předsednictvo vzalo předložené vyhodnocení podpořených projektů ve 3. veřejné 
soutěži programu ALFA na vědomí. V tomto znění bude informace předložena VR 
a KR. 
 

21. CK – program předložený ke schválení vládě 
Předsednictvo bere na vědomí, že upravený program byl vládou schválen.  
 

22. Informace o stavu orgánů programu OMEGA 
Bubeníková podala informace o stavu orgánů programu OMEGA. Za EHK a RP má 
KaTA několik návrhů na nominace. Předsednictvo pověřuje KaTA tyto nominace 
předat prof. Hajičovi, aby se VR mohla doplněním těchto orgánů zabývat co 
nejdříve. 
 
Bubeníková dále informovala o ukončení soutěžní lhůty pro podávání projektů do 
2. VS programu OMEGA. Do TA ČR bylo dodáno 227 projektových žádostí. 
 

23. Informace o plánovaném setkání Technologických platforem v oblasti dopravy  
Bubeníková předložila přTA informace o plánovaném setkání Technologických 
platforem v oblasti dopravy. Předsednictvo se dohodlo na termínu konání setkání 
s dopravní platformou dne 15. 4. 2013. 
 

24. Informace z 25. zasedání VR 
Janeček podal krátkou informaci o průběhu jednání 25. zasedání VR. Mimo jiné VR 
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projednávala doplnění EHK. 
Předsednictvo vzalo informace na vědomí. 
 

25. Informace ze schůzky se zástupci VVVKMT a TA ČR  
Dne 28. 2. 2013 se v sídle TA ČR uskutečnila schůzka se zástupci Výboru PS PČR. 
Informace z jednání jsou uveřejněny na webových stánkách TA ČR. 
 

26. Informace o stavu kontrol 2013   
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o stavu kontrol 2013 předloženou 
oddělením auditu a kontroly. 
 

27. Informace o výsledku kontroly hospodaření s prostředky SR TA ČR za období  
2010–2011 
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o výsledku kontroly hospodaření TA ČR 
s prostředky státního rozpočtu za období 2010–2011, kterou provedlo Ministerstvo 
financí. Kontrola konstatovala, že hospodaření TA ČR je bez závažných chyb.  
Předsednictvo vyslovilo pochvalu KaTA za řádné vedení účetnictví a za zvládnutí 
kontroly. 
 

28. Stav přípravy Ekoinovačního fóra 
Předsednictvo vzalo informaci o stavu přípravy Ekoinovačního fóra na vědomí. 
 

29. ALFA – statistika přidělených projektů na 1 zpravodaje 
Pilátová prezentoval předloženou statistiku přidělených projektů na zpravodaje 
v radách podprogramů 1, 2 a 3 v programu ALFA. 
Ze statistiky vyplývá, že někteří zpravodajové mají mnoho projektů a jiní naopak 
malé množství. Předsednictvo proto rozhodlo, aby KaTA obeslala zpravodaje ze 
všech RPP s dotazem, zda jsou schopni zajišťovat správu stanoveného počtu 
projektů (oponentury a kontroly). V případě, že budou odpovědi negativní, budou 
projekty přerozděleny mezi jednotlivé zpravodaje v rámci jednotlivých RPP. 
 O: KaTA       T: 15. 3. 2013 
 

30. Zápis z jednání k implementaci Národních priorit orientovaného VaVaI na RVVI 
Předsednictvo se seznámilo s informacemi a závěry z jednání Bízkové na 
sekretariátu RVVI k implementaci Národních priorit orientovaného VaVaI. 
Z jednání vyplynul pro KaTA tento úkol: 
Předat RVVI orientační stav zaměření běžících programů na jednotlivé oblasti 
a podoblasti do konce března roku 2013. 
 O: KaTA       KT: 28. 3.2013 
 

31. Informování o dopise z MSZ v Praze  
Předsednictvo bere na vědomí informace od Koberta ke stavu trestního oznámení 
podaného na TA ČR jistým panem Pospíšilem – bylo postoupeno Policii ČR. 
Tuto informaci KaTA předá KR. 
 

32. Studie k horizontální mobilitě a problematice KTP  
Předsednictvo vzalo na vědomí informace předkládané v materiálu a rozhodlo, že 
není třeba zadávat vypracování studie k horizontální mobilitě a problematice KTP 
vzhledem k tomu, že výchozí informace z MPO je dostatečná a problematika bude 
řešena v programu PRIORITY. 
 

33. Různé 
Komárek podal krátkou informaci z jednání na ÚPV dne 6. 3. 2013. Komárek uvedl, 
že na ÚPV zaznělo, že se v rámci evropského výzkumu dosud investovalo 60 mld. 
eur do řešení projektů (patentů apod.), které jsou již dávno vyřešeny. ÚPV má 
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možnost přihlásit se do databáze, ve které lze zjistit, zda je daná věc již někde 
řešena (základní rešerše). 
Předsednictvo diskutovalo o použití takové rešerše existujících patentů v rámci TA 
ČR a pověřilo KaTA, aby připravila pro přTA informaci o tom, jak a zda by bylo 
možné využít patentovou rešerši v systému hodnocení programu CK. 
 O: KaTA       T: 20. 3. 2013 
 
Bízková informovala o jednání k problematice certifikovaných metodik dne 
7. 3. 2013 v sídle TA ČR. TA ČR bude na této problematice dále pracovat. 
Předsednictvo vzalo podané informace na vědomí. 

 

Další zasedání: datum: 14. 3. 2013 v 13:00 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 
Protokol z hlasování per rollam přTA ze dne 7. 3. 2013 

Zapsal:  Rottová 

Kontroloval:  Bízková 
 


