Zápis z 363. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-38/2017

21. 12. 2017, 11:10–14:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP), Martin
Duda (MDu)

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 362. zasedání přTA
Zápis z 362. zasedání přTA ze dne 14. 12. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Hodnocení návrhu projektu 2. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhu projektu TG02020001 v rámci 2. veřejné
soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence.

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích 2. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal
of Excellence se zástupce kontrolní rady nezúčastnil.
U projednávaného projektu nebyl zjištěn střet zájmů žádného člena přTA.

Předsednictvo rozhodlo o podpoře projektu TG02020001, který byl vyhodnocen jako
doporučený k podpoře.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 21. 12. 2017.

3. Harmonogram veřejných soutěží na rok 2018
Předsednictvo souhlasí s předloženým harmonogramem veřejných soutěží na rok 2018 s tím,
že požaduje, aby KaTA do harmonogramu doplnila všechny mezinárodní výzvy
vyhlašovaných COFUNDů.
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4. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 63. zasedání KR
Předsednictvo schválilo odpověď na Doporučení a stanoviska z 63. zasedání KR s drobnými
úpravami. Tajemnice přTA byla pověřena předložit finální znění PO k podpisu a následně
odpověď zprostředkovat předsedovi KR.
5. Stanovisko kontrolní rady ke stížnosti TH03010312
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnost k projektu TH03010312 zamítá.

6. TE01020229 – rozhodnutí o námitkách proti vyměřené smluvní pokutě projektu
Předsednictvo na základě doplňujících informací od příjemce projektu TE01020229 vyhovuje
námitkám a ruší vyměřenou smluvní pokutu.
7. Závěry a úkoly ze 78. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informace ze 78. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit
požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 79. zasedání VR dne 19. 1. 2018.
8. Návrh Plánu činností přTA na rok 2018
Předsednictvo se seznámilo s návrhem Plánu činností přTA na rok 2018, který bude ještě
prodiskutován v rámci KaTA a následně s předsedou TA ČR a v lednu předložen ke schválení.
9. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že 3. schůze VVVKMT se dne 11. 1. zúčastní ZK, MDu a PK, na které
bude projednána Informace o činnosti TA ČR včetně informace o jednotlivých veřejných
soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích za 1. pololetí roku 2017, kterou předložila KR.

Předsednictvo bylo požádáno, aby si rezervovalo termín 1. 2. (celý den) pro potřeby
projednávání hodnocení návrhů projektů v rámci 1. veřejné soutěže programu ÉTA.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 2.-5. 1. 2018.

10. BETA1 – rozhodnutí o výsledcích závěrečných hodnocení projektů
Předsednictvo rozhodlo o ukončení předložených projektů na základě závěrečných
oponentních řízení.
JP se nezúčastnil rozhodnutí o projektech TB0300MD014, TB0400MD010 a TB0400MD007
z důvodu zamezení střetu zájmů.

11. BETA2 – TITXMV707 – schválení projektu k vyhlášení VZ
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMV707 s názvem „Výzkum
vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru“,
a to typem řízení „Soutěžní dialog“.
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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.).

12. BETA2 – TIRSMZP711 – rozhodnutí o postupu ve věci veřejné zakázky
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise ve veřejné zakázce číslo TIRSMZP711
s názvem „Analýza vlivu zimních středisek na hydrologický režim a jakost vod v souvislosti
s využitím technického zasněžování“ rozhodlo o vyloučení jediného účastníka a ruší zadávací
řízení.

13. BETA2 – TITSSUJB704 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídek účastníků
ve veřejné zakázce číslo TITSSUJB704 s názvem: „Optimalizace dávek při CT vyšetření
s vysokou radiační zátěží pacienta“ jako nejvhodnější.
S uvedeným účastníky bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena Smlouva
dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 2 972 700,- 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 kontrolu podmínek uzavření. Smlouva bude předložena
k podpisu předsedovi TA ČR po zajištění podpisu vybraného účastníka.

14. Vyhodnocení úkolů z usnesení vlády a úkoly z Národního programu reforem
Předsednictvo vzalo předložený přehled na vědomí a ukládá sledovat plnění úkolů
předložených materiálů i v následujícím roce.

15. Informace o zhodnocení předsednictví TA ČR v rámci organizace Taftie
Předsednictvo bere na vědomí závěrečnou zprávu o předsednictví TA ČR organizaci Taftie
v roce 2017, která bude předložena pro informaci i VR a KR.

16. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance
Předsednictvo vzalo na vědomí pravidelnou informaci o stavu finančních prostředků na
zaměstnance TA ČR.
17. ZÉTA 1 – odstoupení projektu TJ01000345 a DELTA 4 – odstoupení projektu TF04000037
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemci projektů TJ01000345
a TF04000037 nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
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18. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o vnitřních projektech.

19. Informace o projektech z H2020
Předsednictvo bere na vědomí informace o vnitřních projektech financovaných z Horizont
2020.
Předsednictvo žádá KaTA, aby více propagovala informace směrem k příjemcům
o mezinárodní spolupráci v rámci COFUNDů a možnostech zapojení do těchto výzev.

20. Informace o minitendrech v rámci VZ „Společnost 4.0“ a „ELZA“
Předsednictvo bere na vědomí informace o nově vyhlášených a skončených minitendrech
v rámci veřejných zakázek „Společnost 4.0“ a „ELZA“.
21. Různé

Nominace na členství v RP a OP THÉTA
Předsednictvo souhlasí s předáním nominací do RP a OP THÉTA v předložené podobě VR,
která bude požádána, aby v této záležitosti rozhodla prostřednictvím hlasování per rollam
a přTA bude následně předloženo doporučení VR ke jmenování.

V souvislosti s nominacemi do těchto orgánů programu THÉTA požádal JP, aby byly osloveny
VŠ přímo (rektor) a také zasílány žádosti o nominace na všechny fakulty univerzit. Seznam
institucí, který byl sestaven k oslovení potencionálních členů těchto rad, bude nasdílen
členům přTA k doplnění.

Norské fondy
LKa informoval přTA, že na zasedání dne 10. 1. 2018 bude předložen návrh programu
a po odsouhlasení bude předán na 79. zasedání VR dne 19. 1. a následně k projednání na
RVVI.
Předsednictvo souhlasí s navrhovaným postupem.

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

10. 1. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 363. zasedání předsednictva TA ČR
Program 363. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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