
     

TACR/15-53/2017  

 

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR  
od stanovisek Rady programu ZÉTA v případě projektů 

TJ01000115, TJ01000353, TJ01000381 

Předsednictvo TA ČR z titulu výkonného orgánu TA ČR v hodnotícím procesu instančně 
posledního a nesoucího tak odpovědnost za konečné rozhodnutí tímto využívá svou 
pravomoc rozhodnout odlišně od doporučení Rady programu jako orgánu instančně 
předcházejícího u níže uvedených návrhů projektů v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, kdy toto své rozhodnutí 
odůvodňuje následovně:  

 
TJ01000115 
České vysoké učení technické v Praze 

Předsednictvo TA ČR nesouhlasí se stanoviskem Rady programu, protože se nejedná o podnik v 
obtížích a doporučuje návrh projektu k podpoře. Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanovisky 
oponentů a zpravodaje - návrh projektu je dobře propracovaný, má aplikační potenciál a velký 
potenciál dosáhnout cílů stanovených programem ZÉTA. Předsednictvo TA ČR upozorňuje na 
shledané vyšší ekonomické riziko u společnosti AERS s.r.o., které významně ohrožuje 
realizovatelnost projektu a požaduje doložit, před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, 
ekonomickou schopnost financování projektu v programu ZÉTA. 
 
TJ01000353 
Vysoké učení technické v Brně 

Předsednictvo TA ČR nesouhlasí se stanoviskem Rady programu a rozhoduje o podpoře návrhu 
projektu v programu ZÉTA. Předsednictvo TA ČR konstatuje, že průzkum trhu je doložen 
dostatečně. Předsednictvo TA ČR rozhodlo o úpravě poměru AV/EV u hlavního uchazeče Vysoké 
učení technické v Brně a dalšího uchazeče Medingo s.r.o. v poměru 20/80 v roce 2017 a 10/90 v 
roce 2018 s ohledem na charakter činností uvedených v návrhu projektu. 
 
TJ01000381 
Vysoké učení technické v Brně 

Předsednictvo TA ČR nesouhlasí se stanoviskem Rady programu, protože se nejedná o podnik v 
obtížích a doporučuje návrh projektu k podpoře. Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanovisky 
oponentů a zpravodaje - návrh projektu je dobře propracovaný, má značný aplikační potenciál a 
velký potenciál dosáhnout cílů stanovených programem ZÉTA. Předsednictvo TA ČR upozorňuje 
na shledané vyšší ekonomické riziko u společnosti GreyCortex s.r.o., které významně ohrožuje 
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realizovatelnost projektu a požaduje doložit, před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, 
ekonomickou schopnost financování projektu v programu ZÉTA. 

 


