Zápis z 289. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-8/2016

25. 2. 2016, 9:25–12:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel
Komárek, CSc. (PK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)

Ing. Rut Bízková (RB), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)
Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 288. zasedání přTA
Zápis z 288. zasedání přTA ze dne 18. 2. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Podklady pro společné zasedání přTA, VR a KR v Jihlavě dne 3. 4.
Předsednictvo se dohodlo na úpravě programu společného zasedání přTA, VR a KR v Jihlavě:

Zpracované podklady ze strany KaTA budou účastníkům zasedání zaslány v pátek, nejpozději
však v pondělí 29. 2.

3. Spolupráce mezi TA ČR a NSF v rámci programu PIRE
Předsednictvo diskutovalo o možnostech spolupráce s NSF v rámci programu PIRE.

S ohledem na proběhlé jednání s MŠMT s panem náměstkem Plagou k této záležitosti, kterého
se zúčastnil VK a MB, bylo dohodnuto, že spolupráce TA ČR v rámci programu PIRE bude
vhodná v případě, že se bude jednat o projekty aplikovaného výzkumu, které bude možné
financovat z programu DELTA. Hlavní část spolupráce, by měla probíhat v gesci MŠMT,
projekty budou řešeny v rámci programu Inter Excelence.
Předsednictvo souhlasí s propagací možnosti této spolupráce na webových stránkách TA ČR.

4. Informace o činnosti Technologické agentury České republiky včetně informace
o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích za 2. pololetí 2015
Předsednictvo souhlasí s obsahem Informace pro potřeby zařazení do Zprávy o činnosti KR
po zapracování dohodnutých úprav a pověřuje KaTA předáním tohoto materiálu KR.
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5. Příprava na předsednictví Taftie
Předsednictvo se zabývalo podkladem k přípravě TA ČR na předsednictví Taftie.
6. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TE01020218
Předsednictvo schválilo žádost příjemce projektu TE01020218 o úpravu rozpočtu dle žádosti
příjemce.
Jednání a rozhodnutí o projektu TE01020218 se z důvodu zamezení střetu zájmů nezúčastnil
VK.

TG01010137
Předsednictvo schválilo žádost příjemce projektu TG01010137 o úpravu rozpočtu v roce
2016. Celková míra podpory pro projekt zůstane zachována.

7. Dopis místopředsedovi vlády v otázce výkladu zákona o registru smluv
Předsednictvo se zabývalo zněním dopisu týkajícího se výkladu zákona o registru smluv.

8. Stanovisko ke zveřejňování výsledků v programu BETA
Předsednictvo se zabývalo předloženým zněním stanoviska právníků KaTA k otázce
zveřejňování výsledků v rámci programu BETA.
Předsednictvo souhlasí se zpracovaným stanovisek a pověřuje KaTA, aby jej zveřejnila na
webových stránkách.

9. SME19 Poptávková řízení a zadávání zakázek – verze 4
KaTA na základě plánované revize směrnic předkládá revizi SME–19 Směrnice pro
poptávková řízení a zadávání zakázek – verze 4.

Předsednictvo schvaluje předloženou Směrnici SME–19 s její úpravou ve smyslu připomínky
MB.

10. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že 24. schůze VVVKMT se s ohledem na program této schůze
zástupce TA ČR nezúčastní.
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11. Memorandum s platformou TRANSFERA.CZ
Předsednictvo schválilo uzavření memoranda typu B s platformou TRANSFERA.CZ a souhlasí
s jeho podpisem, kdy veškeré kroky k tomuto zajistí KaTA.

12. Žádost o přezkoumání Rozhodnutí o stížnosti na neposkytnutí podpory uchazeči u projektu
TD03000462
Tento bod byl po diskuzi z projednávání stažen, bude přepracován a předložen na příští
zasedání.
13. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek

TB05MPSV004
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1 61300 Brno, IČ: 62156489, ve veřejné
zakázce malého rozsahu TB05MPSV004 s názvem „Výzkum v oblasti kvality života seniorů
v ČR“ jako nejvhodnější.

TB05MPSV017
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50 10034 Praha, IČ: 00064173, ve
veřejné zakázce malého rozsahu TB05MPSV017 s názvem „Stanovení standardní délky
dočasné pracovní neschopnosti, analýza a zvýšení efektivity kontrol posuzování dočasné
pracovní neschopnosti“ jako vhodné.
TB9500MD002
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku.

14. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
leden 2016.
15. Usnesení 134. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení 134. zasedání Pléna České konference rektorů
ze dne 18. 2. 2016.

16. Informace o 4. zasedání Sněmu Rady VŠ a přijatá usnesení
L. Kačena podal informace ze 4. zasedání a usnesení Sněmu RVŠ, které se uskutečnilo dne
18. 2. 2016.
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PK informoval, že se téhož dne zúčastnil společně s RB workshopu ke spolupráci VaV
s podnikatelskou sférou.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

17. Informace z jednání ke strategickým investicím a finančním nástrojům ze dne 22. 2.
VK podal krátkou informaci z jednání ke strategickým investicím a finančním nástrojům,
kterého se zúčastnil dne 22. 2. 2016.
18. Informace z jednání s panem poslancem Miholou ze dne 23. 2.
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z jednání s poslancem J. Miholou, které se
uskutečnilo dne 23. 2. 2016.
19. Veřejná zakázka na právní služby – poptávkové řízení s názvem Právní služby pro TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o vypsání veřejné zakázky na nového dodavatele
právních služeb pro potřeby TA ČR.
20. Závěrečný účet kapitoly TA ČR za rok 2015
Předsednictvu byl předložen Závěrečný účet kapitoly 377–TA ČR za rok 2015 s tím, že do
10. 3. musí být ze strany TA ČR zpracován a ve finální podobě jej KaTA předloží nejpozději
15. 3. Ministerstvu financí.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

21. Různé

Změna v oborech a deklarovaných výsledcích projektů v programu OMEGA – doplnění
materiálu
Předsednictvo bere na vědomí plnění úkolu z 280. zasedání k vyhodnocení porovnání
podávaných projektů od 1. do 3. veřejné soutěže programu OMEGA.
Stanovení termínu pro zaslání podkladů potřebných pro podpis Smlouvy o poskytnutí
podpory v rámci programů DELTA a OMEGA
Předsednictvo bere na vědomí důvody pro stanovení prodloužení termínu do 31. 3. 2016
k doplnění chybějících materiálů k podpisu Smlouvy s vybranými příjemci podpory
v programech DELTA 2 a OMEGA 3.
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Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila formulaci dopisu tak, že zde bude uvedeno, že
Poskytovatel, v případě nedodržení lhůty ze strany příjemce, může přikročit k možnosti
neuzavřít Smlouvu dle zákona č. 130/2002 Sb.
Nominace člena RP DELTA Ministerstvem zahraničních věcí ČR
Předsednictvo souhlasí s předložením nominace do Rady programu DELTA k projednání VR.
Informace z jednání s předsedou Senátu Milanem Štěchem
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z jednání předsedkyně s předsedou Senátu
Milanem Štěchem, které se uskutečnilo dne 23. 2. 2016.
PK informoval, že Koordinační rada ministra dopravy ke kosmickým aktivitám byla
přesunuta z terminů 22. 2. na 29. 2. 2016.
R. Klimeš informoval přTA, že pracovní skupina KR k provedení kontroly hospodaření TA ČR
za 2. pololetí roku 2016 proběhla dne 22. 2.
PK informoval o workshopu MPO – Horizon 2020 (program SME Instruments), který se
uskutečnil dne 25. 2.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

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

4. 3. 2016 od 8:00 h

Fara Rančířov, Rančířov, 586 01 Jihlava

Prezenční listina z 289. zasedání předsednictva TA ČR
Program 289. zasedání přTA
Rottová
Janeček
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