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Váš dopis ze dne: 
12. 2. 2019 

naše č. j.: 
TACR/23-5/2019 

vyřizuje: 
Markéta Macháčková 

tel./e-mail: 
marketa.machackova@ta
cr.cz 

datum/místo: 
20. 2. 2019 v Praze 

 Odpověď na žádost  
 
Vážený pane docente, 
 
Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) obdržela dne 12. 2. 2019 Vaši žádost o 
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 
„Zákon“), ve které požadujete tyto informace: 
 

1) Výpis ze Zápisu ze zasedání Rady programu Delta ze dne 8. 11. 2018, specificky části, ve které 
se projednával návrh projektu č. TF06000091 s názvem „Funkční komponenty a Shared point 
Cloud pro autonomní a lehké carsharingové vozidlo“ z programu DELTA. 

 
Kancelář TA ČR se rozhodla vyhovět žadateli a požadované informace poskytnout prostřednictvím 
anonymizovaného výpisu ze zasedání Rady programu: 
 
Výpis ze zasedání Rady programu Delta ze dne 8. 11. 2018 
 
Vlastní hodnocení projektu č. TF06000091 
 
Zpravodajka představila návrh projektu za nepřítomného zpravodaje a informovala RP o svém 
hodnocení. 

Členové RP diskutují nad vysokým ekonomickým zdraví uchazeče Tatung Czech, s. r.o. 

Dále členové RP diskutují nad tím, že návrh projektu postrádá vyčíslení finančních nákladů dvou ze tří 
zahraničních partnerů. 

RP tento návrh projektu nedoporučí k podpoře z důvodu nesplnění binárního kritéria č. 5, není zde 
prokázaná spoluúčast při financování projektu. Návrh projektu postrádá vyčíslení finančních nákladů 



 
dvou ze tří zahraničních partnerů, což vzhledem ke komplexnosti návrhu projektu skýtá riziko pro 
jeho realizaci. 
 
Hlasování: Členové RP hlasovali jednoznačně a shodli se na nedoporučení návrhu projektu k podpoře. 
 
Závěrečné stanovisko RP: 
 
Rada programu nedoporučuje návrh projektu k podpoře z programu DELTA i přes kladná stanoviska 
oponentů č. 1, 2 a zpravodaje a to z důvodu nesplnění binárního kritéria č. 05 - Uchazeči neprokázali 
požadovanou spoluúčast při financování projektu jako celku. Návrh projektu postrádá vyčíslení 
finančních nákladů dvou ze tří zahraničních partnerů, což vzhledem ke komplexnosti návrhu projektu 
skýtá riziko pro jeho realizaci. Mezi další negativa návrhu projektu patří nedoložení komerční aplikace 
výsledků a příliš široké zaměření návrhu projektu. Řešitelský tým neprokázal dostatečné zkušenosti s 
řešením takového výzkumného projektu, ani neprokázal znalost současného stavu poznání v této 
oblasti. Rada programu upozorňuje na shledané vyšší ekonomické riziko u společnosti Tatung Czech 
s.r.o., které by významně ohrožovalo realizovatelnost projektu. 
 

 
 
 
Martin Bunček  
ředitel Kanceláře TA ČR 
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