Zápis z 360. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-35/2017

30. 11. 2017, 10:20–13:15 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Martin Duda (MDu)

Drahuše Rottová (DR), Luděk Knorr (LK), Lukáš Kačena (LKa), Markéta
Kühnelová (MK), Radim Klimeš (RK), Martina Křepelková (MKř)
Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP), Martin Bunček (MB)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 359. zasedání přTA
Zápis z 359. zasedání přTA ze dne 16. 11. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu GAMA,
podprogram 2, Seal of Excellence
Předsednictvo schválilo vyhodnocení výsledků 2. veřejné soutěže programu GAMA,
podprogram 2, Seal of Excellence a uložilo KaTA zveřejnit výsledky na webových stránkách
TA ČR.
3. Upřesnění parametrů 4. VS programu EPSILON
Předsednictvo projednalo předložené návrhy parametrů 4. veřejné soutěže programu
EPSILON.

Prioritní výzkumné cíle budou ještě upřesněny během prosince s ohledem na to, že TA ČR
očekává jejich dodání od relevantních resortů.

Předsednictvo se na následujícím zasedání bude zabývat možnými bonifikacemi
a hodnotícími kritérii této VS.

4. Základní parametry 1. veřejné soutěže programu NCK1
Předsednictvo se zabývalo základními parametry 1. veřejné soutěže programu NCK1.
Předsednictvo vyjádřilo souhlas s předloženou strukturou přihlášky.

Předsednictvo uvedlo, že v předložených parametrech nespatřuje sporné záležitosti, nicméně
se k jejich projednání ještě vrátí za účasti všech členů přTA po jednání NIP.
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Před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu NCK1 uspořádá TA ČR seminář pro uchazeče.

PO informoval, že v lednu příštího roku budou na TA ČR pozváni zástupci FFG, jejichž
program COMET je též zaměřen na centra a s nimi bude diskutován program NCK1.

5. Stanoviska kontrolní rady ke stížnostem projednaným na 62. zasedání KR
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnost k projektu TH03010312 odkládá s tím,
že doplnilo odborné zdůvodnění stanoviska k duplicitě u tohoto návrhu projektu, které bude
předáno KR, aby mohla o stížnosti rozhodnout formou per rollam.

Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a zamítá stížnosti k projektům TH03010505,
TH03010427, TF05000013, TF05000018, TF05000038.
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a zamítá stížnosti k projektům TL01000517,
TL01000324 a TL01000437.
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a zamítá stížnost k projektu TL01000182, ale části
stížnosti týkající se odůvodnění KaTA navrhla vyhovět a vydat opravné rozhodnutí o nepřijetí
návrhu projektu do veřejné soutěže, s čímž KR souhlasila.

Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a vyhovuje stížnosti k projektu TL01000410.
Návrh projektu je přijat do veřejné soutěže.

6. Schválení vypořádání připomínek k návrhu programu DELTA2
Předsednictvo souhlasí s předloženým vypořádáním připomínek k návrhu programu DELTA2
a ukládá KaTA rozeslat toto vypořádání všem relevantním subjektům.

7. Norské fondy – základní parametry programu Research
Předsednictvo se zabývalo základními parametry programu s názvem „Výzkum“ (Research)
financovaného z FM EHP/Norsko.
Předsednictvo se dohodlo, že k otázce základních parametrů se ještě vrátí.

Na 78. zasedání VR a 63. zasedání KR bude pro informaci předložen podklad k Norským
fondům.

8. Plán závěrečných oponentních řízení na rok 2018
Předsednictvo schválilo Plán Oponentních řízení na rok 2018 v předloženém znění.
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9. Navržení členky do EHK programu ÉTA
Předsednictvo na základně žádosti MD schválilo jmenování Mgr. Dagmar Healey členkou EHK
programu ÉTA.

10. Sazebník odměn pro hodnotitele pro rok 2018
Předsednictvo schválilo Sazebník odměn pro hodnotitele TA ČR pro rok 2018 v předložené
podobě.

11. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• setkání se zástupci ústředních orgánů státní správy a dalších partnerů se dne 5. 12.
zúčastní LK;
• Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity se dne 6. 12. zúčastní PK;
• Česko-korejského fóra pro budoucnost se dne 7. 12. zúčastní PO;
• semináře „Věda a technologie pro společnost“ se dne 14. 12. zúčastní Z. Růžička;
• pracovní snídaně na téma daňových odpočtů na výzkum a vývoj se dne 19. 1. 2018
za TA ČR zúčastní M. Janeček.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 4.-8. 12. 2017

Dne 14. 12. se uskuteční setkání s mezinárodní radou RVVI, a to za účasti PO a MDu.

12. TITOMV703 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídek účastníků
ve veřejné zakázce TITOMV703 s názvem: „Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj Národní
infrastruktury pro prostorové informace“ jako nejvhodnější.
S uvedenými účastníky bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena Smlouva
dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 4 991 700,- Kč.

Ředitel KaTA oznámí tuto skutečnost účastníkům zadávacího řízení a po uplynutí příslušné
lhůty zajistí v rámci Sekce realizace rezortních potřeb dokončení administrace zadávacího
řízení a přípravu smlouvy včetně kontroly podmínek uzavření. Smlouva bude předložena
k podpisu předsedovi TA ČR po zajištění podpisu vybraného účastníka.

13. TITVCUZK701 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídek účastníků
ve veřejné zakázce TITVCUZK701 s názvem: „Příprava projektu optimalizace softwarové
platformy pro grafickou část aplikací MicroGEOS Nautil a DIKAT.“ jako nejvhodnější.
S uvedenými účastníky bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena Smlouva
dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 194 808,- Kč.
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Ředitel KaTA oznámí tuto skutečnost účastníkům zadávacího řízení a po uplynutí příslušné
lhůty zajistí v rámci Sekce realizace rezortních potřeb dokončení administrace zadávacího
řízení a přípravu smlouvy včetně kontroly podmínek uzavření. Smlouva bude předložena
k podpisu předsedovi TA ČR po zajištění podpisu vybraného účastníka.

14. TITXMMR702 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMMR702 s názvem: „Predikce
budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů“, a to typem řízení
„Soutěžní dialog“.

Po kontrole zadávací dokumentace právním úsekem provede neprodleně předseda TA ČR
vyhlášení veřejné zakázky a dále bude jednat za zadavatele ředitel KaTA, který zajistí
administraci veřejné zakázky a úkony s tímto spojené (komunikaci s příslušnými registry,
jmenování komise apod.).

15. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období říjen
2017.
16. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
leden-říjen 2017.
17. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období říjen 2017.

18. EPSILON 3. VS – odstoupení projektů po vyhlášení výsledků veřejné soutěže
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemci projektů TH03010347
a TH03010488 nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
19. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů
Předsednictvo bere předložené informace o projektech realizovaných v rámci národních
programů na vědomí.
20. Informace o projektech z H2020
Předsednictvo bere předložené informace o projektech H2020 na vědomí.

21. Informace z 9. zasedání Sněmu RVŠ
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o zasedání Sněmu Rady vysokých škol ze dne
16. 11. 2017 a hlavní přijatá usnesení.
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22. Zpráva o realizaci programu BETA
Předsednictvo vzalo na vědomí předloženou Zprávu o realizaci programu BETA, která byla
zpracována v souvislosti s požadavkem ÚV – Sekce pro vědu, výzkum, vývoj a inovace.
23. Nastavení průběžného hodnocení programu ALFA
Předsednictvo bere na vědomí nastavení a zadání průběžného hodnocení programu ALFA.
24. Různé

GENDER NET Plus – schválení a podpis konsorciální smlouvy projektu
Předsednictvo schválilo předložené znění konsorciální smlouvy, která bude předložena
předsedovi TA ČR k podpisu.

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

7. 12. 2017 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 360. zasedání předsednictva TA ČR
Program 360. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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