Zápis z 364. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-1/2018

10. 1. 2018, 10:15–12:35 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

Drahuše Rottová (DR), Martin Bunček (MB), Petr Matolín (PM), Radim Klimeš
(RK)
Martin Duda (MDu), Markéta Kühnelová (MK), Martina Křepelková (MKř)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 363. zasedání přTA
Zápis z 363. zasedání přTA ze dne 21. 12. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Spolupráce mezi TA ČR a GA ČR
Předsednictvo diskutovalo o možnostech spolupráce mezi TA ČR a GA ČR s tím, že bylo
jednáno o návaznosti této spolupráce na jednání z května 2017.

3. Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
KAPPA – EHP/Norské fondy
Předsednictvo schválilo návrh programu KAPPA, včetně doprovodných materiálů a ukládá
KaTA předložení tohoto materiálu na lednové jednání VR.
Po projednání na VR budou materiály k návrhu programu postoupeny na jednání RVVI 26. 1.
2018.

4. Plán veřejnosprávních kontrol na místě pro rok 2018
Předsednictvo schválilo plán veřejnosprávních kontrol na místě pro rok 2018 v předloženém
znění.

5. Stanovisko TA ČR k tržním cenám
Předsednictvo schválilo Stanovisko TA ČR k tržním cenám s tím, že požaduje uvést upřesnění
k Rámci společenství a úpravu v části poskytnutí výsledků organizační složce státu nebo
územně samosprávnému celku, tak aby nedocházelo k nepřímé státní podpoře třetího
subjektu a po provedení úprav jej KaTA umístí na webové stránky TA ČR.
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6. Posouzení typu organizace – Inženýrská akademie ČR
Předsednictvo ukládá KaTA zadat právní kanceláři HOLEC, ZUSKA & partneři k posouzení,
zda Inženýrská akademie České republiky, z. s., je výzkumnou organizací a zadat zpracování
metodiky, jak postupovat v případech, kdy vznikne důvodná pochybnost o tom, zda subjekt je
či není výzkumnou organizací a stanovisko předložit na přTA.

7. Posun termínu odevzdání průběžných a závěrečných zpráv za rok 2017 u projektů
v programu CK
Předsednictvo rozhodlo o prodloužení termínu pro odevzdání průběžných a závěrečných
zpráv za rok 2017 u projektů v rámci programu CK na 11. 2. 2018.
8. Jmenování členů OP a RP THÉTA, RP ÉTA a RP DELTA
Předsednictvo jmenuje členy RP THÉTA:
• PhDr. Terezu Čížkovou, JUDr. PhDr. Vratislava Košťála, Mgr. Miroslavu Leflerovou,
Ing. Martina Michka, Ing. Lukáše Minaříka, Ing. Antonína Taufera, Ing. Miroslava Vrbu,
CSc., Ing. Martinu Krčovou, MBA, Ing. Luďka Knorra a Ing. Tomáše Smejkala.

Předsednictvo jmenuje členy OP THÉTA:
• doc. Ing. Miroslava Španiela, CSc., Mgr. Aleše Lacioka, MBA, Feng., Ing. Michala Šyce,
Ph.D., Ing. Štěpána Svobodu, Ph.D., Ing. Martina Hromadu, Ph.D., prof. Ing. Jiřího
Kunze, CSc., Ing. Miloše Tichého, prof. RNDr. Petra Vanýska, CSc., doc. Mgr. Tomáše
Apeltauera, Ing. Jana Bauera, Ph.D., prof. Ing. Jaroslava Knápka, Ph.D., doc. Ing. Zdeňka
Müllera, Ph.D., Ing. Mgr. Karla Künzela, Ing. Jiřího Fiedora, Ing. Jana Koloničného,
Ing. Petra Kohouta, doc. Ing. Jána Džugana, Ph.D., Ing. Miroslava Eclera, Ph.D.,
prof. Ing. Františka Hrdličku, Ph.D., Ing. Vladimíra Kohouta, Ing. Vladimíra Kroču,
Ing. Václava Lišku, Ing. Bořivoje Mináře, Ing. Jana Pokorného, doc. Ing. Zdeňka Skálu,
CSc. a RNDr. Jiřího Slováka.
Předsednictvo jmenuje PhDr. Vladimíra Špidlu členem RP ÉTA.

Předsednictvo jmenuje Mgr. Petra Kraselovského, Ing. Jiřího Reisse a Evu Bartoňovou, MA et
Mtra. členy RP DELTA.

9. Rozvoj a údržba aplikace INKAviz a implementace webového frontendu pro některé části
aplikace DAFOS
Předsednictvo rozhodlo, že bude vypsána veřejná zakázka na IT služby pro potřeby projektu
INKA a DAFOS s tím, že zadávací dokumentace bude předložena k podpisu PO.

10. BETA2 – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení projektu TITAMPO701
Předsednictvo rozhodlo o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky TITAMPO701 s názvem
„Vliv restrukturalizace OKD se spojeným útlumem těžby na malé a střední podniky
v Moravskoslezském kraji (MSK)“.
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Předsednictvo ukládá Sekci realizace rezortních potřeb provést formální kroky spojené se
zrušením veřejné zakázky malého rozsahu – TITAMPO701.

S ohledem na budoucí možné případy zániku potřebnosti resortních potřeb ve všech fázích
jejich realizace ukládá přTA Sekci realizace rezortních potřeb využívat novou funkcionalitu
ISRB „storno“, která vyčíslí vynaložené úsilí KaTA.

11. BETA2 – rozhodnutí o změně typu řízení projektu TIRSMZP711
Předsednictvo rozhodlo nevyhovět žádosti resortu týkající se změny způsobu přípravy
a řízení projektu.
Tato veřejná zakázka bude projednána na pracovní skupině MŽP-TA ČR.

12. BETA2 – schválení projektu TITXCUZK703 k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXCUZK703 s názvem „Vývoj
přesného troposférického modelu pro zpřesnění GNSS měření a software pro generování
virtuálních GNSS dat v síti CZEPOS“, 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.).

13. BETA2 – schválení projektu TITXCUZK704 k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXCUZK704 s názvem „Zvýšení
přesnosti a spolehlivosti určení tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech v ČR“, 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.).

14. Podklady pro 79. zasedání VR a 64. zasedání KR
Předsednictvo projednalo program 78. zasedání VR a souhlasí s připravenými podklady
a také s dopracováním podkladů k NCK1 a návrhu programu KAPPA a s jejich
zprostředkováním tajemnici VR.
Předsednictvo souhlasí s navrženými body pro 64. zasedání KR a žádá KaTA o zpracování
podkladů a jejich zprostředkování KR.
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15. Pozvánky na akce
Předsednictvo si potvrdilo, že 3. schůze VVVKMT dne 11. 1. se zúčastní ZK, PK, MB
a L. Musílek za KR.
PO informoval, že dne 16. 1. se uskuteční příprava na pracovní skupinu SP ČR pro řešení
vztahů/komplementarit mezi TA ČR a MPO, které se zúčastní společně s MDu a žádá
o případnou účast ještě dalšího zástupce TA ČR.
V souvislosti s účastí PO na akci Royal Society dne 17. 1. byl PM pověřen, aby připravil
informace k možné spolupráci s Velkou Británií.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 15.-19. 1. 2018.

16. Informace z 5. jednání Akademického poradního výboru Aliance Společnost 4.0
Předsednictvo bere na vědomí informace z 5. jednání Akademického poradního výboru
Aliance Společnost 4.0, které se uskutečnilo dne 29. 11. 2017 za účasti MB.
17. EPSILON 3. VS – Odstoupení projektů po vyhlášení výsledků veřejné soutěže
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemci projektů TH03010548,
TH03020151, TH03020292 a TH03020340 nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
18. Různé

Aktualizace RIS3 strategie
Předsednictvo se dohodlo na tom, že k Národní RIS3 strategii zašle SP ČR odpovědi na otázky
ÚV k RIS3 strategii a nabídne participaci na přípravě aktualizace strategie – zajistí e-mailem
MB.
RK informoval, že se dne 5. 2. od 15 h uskuteční vyjednávání o rozpočtu TA ČR za účasti PO,
MB a RK.

RK dále uvedl, že byly nahlášeny 2 kontroly v TA ČR v letošním roce, a to kontrola z MF
(hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2016) a z EK (předvýběr případů pro monitoring
veřejné podpory 2018 program ALFA).

PO podal krátkou informaci o společném setkání vedení TA ČR, CT, CI, ČMZRB, EGAP aj., kde
byla domluvena spolupráce zejména v oblasti zavedení výsledků do praxe a vzájemné
komunikaci a výměně informací.
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PO informoval o uskutečnění workshopu TA ČR a CzechInvestu k rozvoji vzájemné
spolupráce, který se uskutečnil dne 5. 1. a byly zde prezentovány informace o programech
TA ČR pro regionální kanceláře CI, které budou provádět konzultace s příjemci ve svých
regionech. Tato spolupráce probíhá na základě projektu Otevřený úřad.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

18. 1. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 364. zasedání předsednictva TA ČR
Program 364. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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