ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 148

Datum: 4. 4. 2013

Od–do: 13:00–17:30 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Štekl (bod 2), Klubal
(bod 2), Slípek (bod 2); Lavičková (body 3, 4, 6 a 10), Šulcová Z. (body 3, 4, 6 a
10), Kobert (body 3, 4, 6, 7 a 10), Reichl (body 8 a 9)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 147. zasedání přTA
K zápisu ze 147. zasedání přTA ze dne 28. 3. 2013 nebyly vzneseny připomínky
a zápis byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění
probíhá.
2. Jednání s dr. Šteklem k projektu INKA
Předsednictvo projednalo s dr. Šteklem (právníkem vítězné advokátní kanceláře
k projektu INKA), p. Klubalem a p. Slípkem záležitosti týkající se projektu INKA.
Klubal shrnul dosavadní stav projektu INKA a společně s dr. Šteklem předložili přTA
několik zásadních otázek k rozhodnutí.
V rámci přípravy soutěžní dokumentace pro projekt INKA je potřeba rozhodnout:
• Zda budou v rámci soutěžních podmínek uchazečům poskytovány odměny
formou soutěžních cen.
• Zda bude zvolen typ soutěže o návrh jako užší nebo otevřený.
Předsednictvo tyto otázky prodiskutovalo a rozhodlo, že nebudou uchazečům
poskytovány odměny formou soutěžních cen a zvolilo použití otevřeného typu
soutěže o návrh, a to bez kvalifikačních kritérií.
3. Změny v projektech – doporučení Odd. realizace projektů
Tento bod bude projednán až po vyřešení otázky prodloužení doby řešení projektu.
4. Zjištění možné duplicity projektů podpořených v programu ALFA a CK
Šulcová Z. předložila přTA podezření na možnou duplicitu několika podpořených
projektů v rámci programu ALFA a CK.
Předsednictvo rozhodlo, že KaTA zajistí srovnání uvedených projektů z odborného
hlediska a možných překryvů řešené problematiky formou posudků zpravodajů
všech zmíněných projektů (každý zpravodaj posoudí všechny projekty).
Výsledky tohoto srovnání budou předány předsednictvu k dalšímu řešení.
O: KaTA
T: 22. 4. 2013
5. Projekt INKA – body pro zadávací dokumentaci
Projednáno v rámci jednání s dr. Šteklem – viz bod 2.
6. Možnost zadržení 10 % dotace na projekt nebo prodloužení doby řešení
Kobert podal přTA informaci k možnosti zadržení 10 % podpory při změnovém
řízení dotazem na MZe, které tento postup uplatňovalo. Bylo zjištěno, že MZe tento
postup již neuplatňuje, a to z důvodu nadměrných administrativních problémů, navíc
tento postup neumožňuje současné znění zákona 130/2002 Sb.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí a rozhodlo, že na zadržení části podpory
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netrvá.
Kobert k tomu uvedl, že jako náhradní řešení v takových případech je možné
uplatnit některou z následujících hypotetických možností postupu:
• Umožnit změnu výsledků typu patent například na užitný vzor,
• Umožnit prodloužení doby řešení,
• Aplikovat sankční ustanovení Smlouvy o PP.
Předsednictvo navrhuje, aby z důvodu dosažení výsledků typu patent bylo možné
prodloužit platnost smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem tak, aby v době
ukončení projektu bylo možné dosáhnout patentu (patentová přihláška musí být
podána před prodloužením platnosti smlouvy). V tomto smyslu bude potřebné
upravit i příslušný program, aby program byl vyhodnocen až po ukončení všech
projektů. V případě, že slíbeného výsledku (patentu) nebude dosaženo, bude
smluvně ošetřeno vrácení adekvátního objemu finančních prostředků, a to jako
sankce za nesplnění výsledků projektu. U ostatních typů výsledků projektů platí, že
pokud ve stanoveném čase nebude výsledku dosaženo, realizuje se sankce vůči
příjemci v míře odpovídající nesplnění výsledků.
Předsednictvo ukládá KaTA prověřit možnost tohoto postupu a zajistit technické
náležitosti k dodatkům související s tímto postupem (1).
O1: KaTA
KT: 16. 4. 2013
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby zjistila, kdy v rámci programů TA ČR ukončí
řešení maximum projektů s těmito výsledky (patent) a jak dlouhá je doba do
ukončení programů, v kterých jsou tyto výsledky uvedeny (2).
O těchto zjištěních bude KaTA informovat přTA na některém z dalších zasedání.
O2: KaTA
T: 16. 4. 2013
Předsednictvo dále rozhodlo, že v případě schválení tohoto postupu bude
informována veřejnost prostřednictvím webových stránek TA ČR, a to vyjádřením
přTA (3).
O3: KaTA
KT: 30. 4. 2013
V rámci této problematiky byl řešen i projekt v programu ALFA č. TA01010705, kdy
příjemce měl dosáhnout dle Smlouvy výsledku již v roce 2012, ovšem výsledku
nedosáhl.
Předsednictvo rozhodlo, že projektu TA01010705 bude pozdrženo vyplacení
podpory na rok 2013 do vyřešení sankce. KaTA požádá příjemce, aby zaslal
výpočet finančních prostředků, který na plánovaný výsledek (certifikovaná metodika)
vynaložil (4). KaTA u tohoto projektu dále zkontroluje, zda v loňském roce neměl
příjemce vratku (5). Na základě těchto informací přTA rozhodne o krácení
finančních prostředků pro tento projekt.
O4: KaTA
T: 19. 4. 2013
O5: KaTA
T: 12. 4. 2013
Předsednictvo požádalo KaTA, aby navrhla, jakým způsobem budou příjemci
v takovýchto případech za nesplnění podmínek Smlouvy sankcionováni. Součástí
tohoto návrhu bude také zjištění hodnoty příslušných výsledků v RIV (6).
KaTA připraví návrh stanovení předpokládané míry sankcí za nesplnění výsledku,
která bude obecně užívána při řízení s příjemci (7).
O6: KaTA
T: 19. 4. 2013
O7: KaTA
T: 19. 4. 2013
7. Vyjádření TA ČR k Návrhu zákona o některých opatřeních pro zvýšení
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v ČR – dopis p. Š. Stejkozovi
Předsednictvo diskutovalo o znění návrhu dopisu k Návrhu zákona o některých
opatřeních k zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v ČR.
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Po zapracování drobných úprav v návrhu dopisu byla odpověď p. Stejkozovi
schválena a KaTA se postará o vypravení dopisu.
O: KaTA
T: 9. 4. 2013
8. TB01MPSV035 – možnost využití jednacího řízení bez uveřejnění
Reichl informoval přTA, že u projektu TB01MPSV035, kde opakovaně neúspěšně
proběhlo výběrové řízení, nelze využít tzv. Jednací řízení bez uveřejnění, KaTA
musí postupovat dle Jednacího řízení s uveřejněním.
Předsednictvo bere informaci na vědomí a souhlasí s tímto postupem.
9. Nájem nových prostor pro KaTA
Předsednictvo schválilo podmínky vyhlášení veřejné obchodní soutěže „Nájem
kancelářských prostor pro TA ČR“.
10. Duplicity v projektech – TA01011142, TA01011204
Lavičková předložila přTA vypořádání úkolu ze 143. zasedání, kdy byly u projektů
TA01011142 a TA01011204 vyžádány přehledy přiřazení členů řešitelského týmu
a objemu práce na jednotlivých úkolech. Příjemce, TU Liberec, doplnil požadované
informace. Na základě doložených informací a návrhu expertů konstatovalo
předsednictvo, že se projekty nepřekrývají. Na základě této informace bude
uzavřeno oponentní řízení u výše uvedených projektů.
11. CK – chybějící obory u 7 projektů v 1. VS
Předsednictvo se seznámilo s podklady od KaTA k počtu oponentů v databázi pro
některé obory CEP u 7 projektů v 1. veřejné soutěži programu CK a pověřuje KaTA
obeslat další instituce, z nichž by TA ČR mohla doplnit databázi oponentů.
O: KaTA
T: 12. 4. 2013
12. Informace z jednání RVVI
Bízková podala krátkou informaci z jednání RVVI, kterého se zúčastnila dne
29. 3. 2013. Důležitou informací pro TA ČR je, že program DELTA byl Radou
schválen a může být postoupen do MPŘ.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí a ukládá KaTA materiál rozeslat do MPŘ.
O: KaTA
T: 12. 4. 2013
13. Odezva resortů na vypořádání meziresortních připomínek k návrhu programu
GAMA
Předsednictvo se seznámilo s odezvou resortů na vypořádání meziresortních
připomínek k návrhu programu GAMA a pověřuje KaTA ve spolupráci s Komárkem
a Bunčekem urychleně připomínky vypořádat.
O: KaTA+přTA
KT: 12. 4. 2013
14. Informace o problematice zavedení evropského patentu v návaznosti na jednání
s předsedou ÚPV
Předsednictvo se seznámilo s informacemi o problematice zavedení evropského
patentu v návaznosti na jednání s předsedou ÚPV.
15. Stav realizace projektu s Cambridge University
Předsednictvo bere na vědomí informace o stavu realizace projektu s CU a souhlasí
s doplněním záměru projektu a výší předběžných nákladů. Navrhuje, aby se
prezentace výsledků v Cambridgi zúčastnili Kebo a Stehlíková.
16. Konference Advancing US Czech Scientific Cooperation – změna účasti
Konference Advancing US Czech Scientific Cooperation dne 23. 4. 2013 se namísto
Bunčeka zúčastní Kebo.
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17. TAFTIE – roční členský příspěvek
Předsednictvo schvaluje zaplacení ročního členského příspěvku organizaci TAFTIE.
18. Informace o návštěvě dr. Wessnera
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z návštěvy dr. Wessnera a konstatovalo,
že tato návštěva byla velice prospěšná.
19. Různé
Janeček podal krátkou informaci o probíhajících prověrkách oponentů v rámci
projektu Hodnocení oponentů.
Kebo informoval přTA o pozvání od amerického velvyslance na schůzku k rozvoji
spolupráce mezi TA ČR a USA 12. 4. 2013.
Předsednictvo na základě informací získaných z vnějších zdrojů rozhodlo
o okamžité kontrole u několika vyjmenovaných projektů. (TA01010256,
TA02011313, TA02011402).
O: KaTA
KT: 16. 4. 2013
Bízková informovala o předání koncepce spolupráce s resorty a agenturami
podporujícími rozvoj VaV výzkumné radě TA ČR.
V souvislosti s tímto bodem Bízková uvedla, že „čistopis“ novely z. č. 130/2002 Sb.
(euronovela) včetně obecné části důvodové zprávy bude předložen na
149. zasedání přTA.
Bízková informovala přTA, že doc. Kadeřábková započala práci na podkladové
studii k možnostem budoucí koncentrace některých Center kompetence.
Předsednictvo vzalo uvedené informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 11. 4. 2013 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 148. zasedání předsednictva TA ČR
Program 148. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 148. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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