Zápis z 336. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-11/2017

7. 4. 2017, 12:30–15:10 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunček,
Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)

Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Radim Klimeš (RK), Mgr. Lukáš
Kačena (LKa), Ing. Markéta Kühnelová (MK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 335. zasedání přTA
Zápis z 335. zasedání přTA ze dne 30. 3. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Zvýšení nákladů projektů v rámci programu GAMA, PP1
Předsednictvo se zabývalo otázkou navýšení prostředků poskytnutých příjemcům v rámci
programu GAMA, PP1, avšak s ohledem na stanovení nejvyšší možné výše podpory v zadávací
dokumentaci, která činí 21 mil. Kč, přičemž většina projektů se pohybuje na horní hranici této
částky, není možné navýšení prostředků realizovat.
Bude zahájena příprava navazujícího programu na program GAMA.

3. Návrh nového zákona o podpoře VaVaI
Předsednictvo se zabývalo již zpracovanými připomínkami k návrhu nového zákona
o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.
4. Schválení memoranda o spolupráci mezi TA ČR a ČMZRB
Předsednictvo schválilo Memorandum o spolupráci s ČMZRB s úpravou.
KaTA bylo uloženo, aby ve spolupráci s předsedou TA ČR zajistila podpis Memoranda.

5. Projednání návrhu úpravy prováděcího předpisu k programu BETA2 a závěry z jednání Rady
programu BETA2
Předsednictvo schválilo návrh změn prováděcího předpisu k programu BETA2.
Předsednictvo na základě předchozích diskuzí a v souladu s podanými informacemi ukládá
KaTA zajistit odborně odpovědnou přípravu projektů veřejných zakázek prostřednictvím
hodnotitelů zajištěných Oddělením podpory hodnocení projektů (OPHP) nebo osob určených
resortem. Za všechny projekty má ovšem odpovědnost zadavatel a musí být zajištěno, aby se
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vždy jednalo o projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, případně
inovací. Je vyloučeno podporovat projekty, které nahrazují či doplňují běžně dostupné služby
či řešení dostupná na trhu. Zásadním metodickým vymezením pro tyto účely je Frascati
manuál OECD.
Pro výběr vhodného řešitele budou používány základní i inovativní formy výběrových
(zadávacích) řízení. Je žádoucí konat předběžné tržní konzultace v těch případech, kde se
obtížně specifikuje náplň projektu.

Dále přTA rozhodlo o financování řešení projektů prostřednictvím kvartálních etap
s důsledným hodnocením kvality plnění v přímé součinnosti s resorty pro způsobilost
nákladů ex-post. S ohledem na nemožnost provádění změnových řízení bude řešení projektů,
které vykazují znaky nekvalitního plnění, zastaveno. Projekt veřejné zakázky bude
aktualizován a bude znovu provedeno zadávací řízení.
Všechny projekty budou nastaveny tak, aby byly výsledky předloženy k ověření či certifikaci
nejpozději před posledním projektovým kvartálem, tzn., poslední projektový kvartál bude
ověřovací, certifikační a s prostorem pro předimplementační přípravu.

6. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 57. zasedání KR
Předsednictvo schválilo odpověď na Doporučení a stanoviska z 57. zasedání KR a pověřilo
tajemnici přTA, aby zprostředkovala tuto odpověď předsedovi KR.

7. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že diskuzní konference s názvem „Stavební prosperita
Jihomoravského kraje“ se dne 28. 4. 2017 zástupce TA ČR nezúčastní.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 10.-13. 4. 2017.

8. Návrh vstupů do Akčního plánu spolupráce se SP ČR
Předsednictvo projednalo předložené plnění úkolů vyplývajících z jednání se SP ČR a souhlasí
s jejich zpracováním s tím, že budou sloužit jako vstupy pro nadcházející jednání, které by se
mělo uskutečnit v průběhu dubna 2017. Návrh témat pro Akční plán spolupráce bude ještě
dle diskuze upraven a doplněn o oblast mezinárodní spolupráce.

9. Provoz ISTA – stav produkčních služeb
Předsednictvo bere na vědomí informace o současném stavu situace při testování ISTA
a o dalším vývoji prací na informačním systému.
KaTA bude přTA zasílat s pravidelností 1x za týden informace o činnosti na ISTA
prostřednictvím e-mailu.
10. Informace ze semináře o daňových odpočtech na výzkum a vývoj
MJ informoval přTA o pracovním semináři o daňových odpočtech ve VaVaI pořádaném SP ČR,
kterého se dne 30. 3. zúčastnil.
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Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

11. Různé

ZÉTA 1. VS – vysvětlení pojmů v rámci ZD
Předsednictvo se na základě dohody z 334. zasedání zabývalo podrobnějším vysvětlením
pojmů v rámci Zadávací dokumentace 1. VS programu ZÉTA.

Za účasti M. Krause byl podrobně představen a objasněn význam pojmů z oblasti personální
politiky.

Program Národní centra kompetence 1/NCK1 – předložení do MPŘ
Předsednictvo bere na vědomí, že návrh programu NCK1 byl předán dne 5. 4. do eKLEP
k připomínkám s tím, že vyjádření všech připomínkových míst k materiálu je dána do 20. 4.
Podklad vložený do eKLEP k tomuto programu byl již zprostředkován VR, která se jím bude
zabývat na svém 71. zasedání.
MB podal krátkou informaci z jednání Rady ESIF, které se zúčastnil dne 4. 4.

PO informoval, že 71. zasedání VR se dne 12. 4. zúčastní i náměstek pro řízení Sekce pro vědu,
výzkum a inovace p. Marks.
MB informoval o dopisu od MV s poděkováním TA ČR za spolupráci při realizaci opatření
Akčního plánu v gesci MV z programu BETA.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

20. 4. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 336. zasedání předsednictva TA ČR
Program 336. zasedání přTA
Rottová
Očko
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