Zápis z 273. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/94815-8/2015

7. 10. 2015, 13:00–16:15 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Rut Bízková (RB), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), Ing. Pavel Komárek, CSc.
(PK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 272. zasedání přTA

Zápis z 272. zasedání přTA z 1. 10. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Příprava nových projektů TA ČR

Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na další jednání přTA.

3. Stanovisko k uplatňování výsledků projektů před ukončením projektů

Předsednictvo schválilo dopracované Stanovisko k uplatňování výsledků projektů před
ukončením projektů a pověřuje KaTA jeho zveřejněním na webových stránkách TA ČR
v příslušné sekci.
O: KaTA

4. Otázka kasační stížnosti ve věci firmy SEVAPHARMA, a. s.

T: 9. 10. 2015

Předsednictvo diskutovalo o podání kasační stížnosti v souvislosti s rozsudkem městského
soudu ve věci žaloby podané neúspěšným uchazečem v prvním stupni 1. veřejné soutěže
programu Centra kompetence (firma SEVAPHARMA, a. s.).
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Předsednictvo se dohodlo, že právníci KaTA dopracují předloženou kasační stížnost, kterou
následně zašlou ke kontrole předsedkyni a členům předsednictva pro informaci. Tato kasační
stížnost bude TA ČR podána.
O: KaTA

T: 8. 10. 2015

Předsednictvo se domluvilo, že v rámci této záležitosti bude TA ČR zastupována advokátní
kanceláří Holec, Zuska a partneři v souladu s rámcovou smlouvou.

5. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory projektu TA01010088 – prokázání dobré víry

Předsednictvo projednalo otázku prokázání dobré víry a případného navrácení podpory
poskytnuté TA ČR v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o poskytnutí účelové podpory
příjemce projektu TA01010088.

Předsednictvo neschvaluje poskytnutí dotace za rok 2015 (včetně převodu FÚUP z roku
2014) ve výši 2 617 136,11 Kč a ukládá příjemci vrácení celé části poskytnuté podpory za rok
2015, včetně FÚUP z roku 2014 v celkové výši 3 164 534, 38 Kč.

6. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska ze 45. zasedání KR

Předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem odpovědi na Doporučení a stanoviska ze
45. zasedání KR a pověřuje KaTA, aby zprostředkovala jeho podpis a předala jej předsedovi
KR. Dopis bude ještě doplněn o přílohu s přehledem národních programů ČR.
O: KaTA

T: 9. 10. 2015

7. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení nového programu BETA – BETA 2

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení nového programu BETA – BETA
2 s výsledkem:

Předsednictvo schválilo nový program BETA – BETA 2 a jeho předání RVVI.
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA je přílohou tohoto zápisu.
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8. BETA – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky TB030MPO103

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
G E T, s. r. o., Perucká 2540/11, 120 00 Praha, IČ: 49702904 ve veřejné zakázce
TB030MPO103 s názvem „Srovnávací kritéria pro klasifikaci výhradních ložisek nerostné
surovinové základny České republiky zajišťující kompatibilitu s mezinárodně uznávanými
standardy PERC a JORC“ jako vhodné.

9. Pozvánky na akce

Předsednictvo projednalo předložené pozvánky a dohodlo se, že:
•
•
•

Výroční konference AVO - 25 let VaVaI v ČR dne 12. 11. se zúčastní MB;
účast na Green Growth and Sustainable Development Forum ve dnech 14.–15. 12
bude ještě diskutována.
společné zasedání přTA, VR a KR k diskuzi o Strategii TA ČR a dalších záležitostech se
uskuteční dne 20. 11. v sídle TA ČR za předpokladu, že s tím bude KR souhlasit.

10. Odměňování a úprava smluvních vztahů se členy Rad programů, kolegií odborníků a
oponentů

Na základě závěrů z 271. zasedání bylo přTA předloženo doplnění podkladů k otázce
odměňování a zesmluvnění členů Rad programů, kolegií odborníků a oponentů TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že předsedům RP a KO bude náležet roční paušální odměna ve výši
2 000,- Kč.

Dále bylo dohodnuto, že za každý den vedení jednání v rámci hodnocení veřejné soutěže
bude vyplaceno 2 000,- Kč osobě, která povede jednání (předseda nebo místopředseda).
Předsednictvo schvaluje předložený sazebník, který je přílohou č. 3. 8. 2. předkládaných
materiálů s úpravou týkající se odměňování předsedů RP a KO uvedenou výše.

Předsednictvo revokuje své rozhodnutí z 271. přTA ke změně smluvního vztahu členů RP
z DPČ na Rámcové smlouvy již v průběhu roku 2015, odměny členům RP budou vypláceny na
základě stávajících dohod. K 31. 12. 2015 bude odstoupeno od všech stávajících smluvních
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vztahů se členy RP a KO (DPČ a Rámcové smlouvy) a se všemi členy RP a KO budou uzavřeny
nové Rámcové smlouvy dle nově schváleného sazebníku odměn.
KaTA byla pověřena, aby upravila předkládací materiál k jednotlivým RP a KO o informace,
zda a proč budou jejich členům vypláceny nebo nevypláceny odměny za rok 2014.
O: KaTA

11. Závěry a úkoly z 54. zasedání VR

T: 14. 10. 2015

Předsednictvo bere na vědomí informace z 54. zasedání VR a ukládá KaTA připravit
prezentaci pro potřeby projednávání Strategie TA ČR na 55. zasedání VR dne 23. 10. (1)
a pozvat pana Csanka na toto zasedání VR k doplnění informací k projektu INKA (2).
O1: KaTA + přTA

O2: přTA

T: 15. 10. 2015

T: 14. 10. 2015

VR dále žádá přTA, aby bylo uzavřeno memorandum mezi TA ČR a Fraunhoferovým
institutem pro potřeby programu DELTA – zajistí KaTA (3).
O3: KaTA

12. Jednání řídícího výboru projektu Zefektivnění TA ČR

KT: 16. 10. 2015

Jako samostatný bod v rámci přTA se uskutečnilo jednání Řídicího výboru projektu
Zefektivnění TA ČR. Byly prezentovány informace o současném stavu projektu, kdy
3. monitorovací zpráva zatím není schválena a projekt obdržel zprávu z interního auditu.
Ze strany vedoucího projektu byla uvedena identifikovaná rizika projektu:
•
•
•
•

nedočerpání veškerých prostředků projektu;
školení v rámci KA7 – nezpracovány všechny školící materiály;
dopracování metodik v rámci jednotlivých KA;
nedostatečný čas na zapracování připomínek k výstupům projektu.
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Předsednictvo vzalo informace na vědomí a shodlo se na tom, že je potřeba se intenzivně
zabývat těmito riziky a jejich eliminací.
V rámci projektu se uskuteční závěrečné semináře každé KA a vzdělávací semináře v rámci
KA 7.2, na které jsou zváni i zástupci státní správy a je třeba pro tato zasedání zajistit vhodné
prostory. V případě, že v sídle TA ČR nebudou k dispozici volné prostory pro uskutečnění
těchto seminářů, KaTA osloví GA ČR s žádostí o zapůjčení prostor v budově Hadovka 33c.
O: KaTA

13. Nákup hardware platformy

KT: 20. 10. 2015

Předsednictvo bere na vědomí připravovaný nákup 3 HW infrastruktury.

14. Odpověď místopředsedy vlády na dopis zasílaný i MF ve věci společnosti Arrow line, a. s.

Předsednictvo TA ČR bere odpověď místopředsedy vlády ČR pro VaVaI P. Bělobrádka na
vědomí.

15. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP

Předsednictvo vzalo na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.

16. Různé

Rozhodnutí předsednictva k použití prostředků dle usnesení vlády
Předsednictvo diskutovalo o využití prostředků přidělených TA ČR dle usnesení vlády ze dne
25. 5. 2015 č. 380, a to ve výši 100 mil. Kč na rok 2016 a dle usnesení vlády ze dne 23. 9. 2015
č. 749 ve výši 15 mil. Kč na rok 2015.
Předsednictvo se dohodlo, že prostředky přidělené TA ČR na rok 2016 ve výši 100 mil. Kč
budou využity ve stejném poměru 50:50 na další veřejnou soutěž programu DELTA a další
veřejnou soutěž programu GAMA, PP1.

Strana 5/6

KaTA prověří, zda lze podpořit další projekty v pořadí v rámci 2. veřejné soutěže programu
GAMA, PP1 (1).
O1: KaTA

T: 14. 10. 2015

Schválení mimořádné kontroly na místě
Předsednictvo schválilo uskutečnění mimořádné kontroly na místě u příjemce podpory
Vladimíra Váchy, projektu TA04031359 „Výzkum a vývoj nového motocyklu s novým
čtyřdobým motorem 450 ccm“, a to z důvodu prošetření obdržených informací o tom, že
motocykl již existuje.
MB informoval, že v rámci 5. výzvy programu BETA bude nyní Rada programu BETA
schvalovat prostřednictvím hlasování per rollam výzkumné potřeby a následně bude
potřeba, aby je schválilo přTA.
Nejpozději dne 9. 10. bude přTA zaslána tato záležitost k hlasování per rollam (2).
O2: KaTA

Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

T: 9. 10. 2015

16. 10. 2015 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 272. zasedání předsednictva TA ČR
Program 272. zasedání přTA
Přehled úkolů z 272. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 6.10.2015
Rottová

Bízková
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