Zápis z 368. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-5/2018

8. 2. 2018, 10:10–12:15 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), Markéta Kühnelová (MK), Radim Klimeš (RK), Martin
Bunček (MB)
Petr Matolín (PM), Martina Křepelková (MKř)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 367. zasedání přTA
Zápis z 367. zasedání přTA ze dne 1. 2. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Jmenování členů RP a OP THÉTA
Předsednictvo jmenuje Ing. Jiřího Jeníka, Ph.D., Ing. Martina Panáče, Bc. Martina Machka, DiS.,
MBA, a Ing. Milana Šimoníka členy OP THÉTA.
Předsednictvo jmenuje doc. Ing. Jozefa Sabola, DrSc., členem RP THÉTA.

Předsednictvo bylo požádáno, aby předalo Oddělení podpory hodnocení projektů návrhy
institucí, které by měly být osloveny v souvislosti s nominacemi do RP NCK1. Je nutné brát
zřetel na střet zájmů v rámci funkce člena RP NCK1.

3. TITIMV702 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější/vhodné nabídky ve věci veřejné zakázky
ve věci zadání řešení projektu pro resort MV a ČUZK jako společný meziresortní projekt.
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky/nabídek
účastníků:
• Nabídka č. 2, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.,
Ústecká, 25066 Zdiby, IČO: 00025615
• Nabídka č. 3, Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí, 60200 Brno-střed,
IČO: 00216224
ve veřejné zakázce pod kódem TITIMV702 s názvem „Metodika a technologie pro tvorbu
odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové
informace“ jako nejvhodnější v daných částech SW, MET a TEST.
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S uvedenými účastníky bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena Smlouva
dle zákona č. 130/2002 Sb., na částky
• Nabídka č. 2: 2 006 550,- Kč
• Nabídka č. 3: 2 395 900,- Kč

Předsednictvo schválilo uzavření inovačního partnerství se dvěma výše uvedenými subjekty,
které budou za koordinace resortu provádět činnosti v rámci aplikovaného výzkumu.
Součástí rozhodnutí je povinnost účastníka reflektovat připomínky hodnotící komise.
Dále předsednictvo schválilo návrh komise vyplatit soutěžní cenu, jako odměnu za přínos
k řešení v průběhu zadávacího řízení ve výši 50 000,- Kč pro Západočeskou univerzitu v Plzni.

Ředitel Sekce realizace rezortních potřeb, který jedná za zadavatele, 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. Každá smlouva bude po kontrole právním úsekem předložena
k podpisu předsedovi TA ČR po zajištění podpisu vybraného účastníka.

4. Schválení projektu TITXMZV703 k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZV703 s názvem „Vývoj
inovativních metod statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) v souladu
s metodikou OECD DAC“, a to typem řízení „veřejná zakázka malého rozsahu“.
Po kontrole zadávací dokumentace právním úsekem provede neprodleně předseda TA ČR
vyhlášení veřejné zakázky a dále bude jednat za zadavatele ředitel Sekce realizace rezortních
potřeb, který zajistí administraci veřejné zakázky a úkony s tímto spojené (komunikaci
s příslušnými registry, jmenování komise, apod.). Rozhodnutí o výběru učiní přTA a podpis
smlouvy provede předseda TA ČR.

5. Závěrečný účet kapitoly 377 – TA ČR za rok 2017
Předsednictvo bere na vědomí předložený Závěrečný účet kapitoly TA ČR za rok 2017.
6. Akční plán PR aktivit pro rok 2018
Předsednictvo se zabývalo předloženým Akčním plánem PR aktivit pro rok.

Předsednictvo bylo informováno, že v rámci spolupráce s tzv. „Tým Česko“ (ČMZRB, EGAP,
CI, CT, aj.), který TA ČR iniciovala, se na konci května t. r. uskuteční konference v ČNB na téma
MSP.
Dále se v rámci MSV 2018 v Brně TA ČR spojí s těmito institucemi a uspořádá společný
seminář a také se připravuje společný stánek na tomto veletrhu.
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Pro potřeby uspořádání Dne TA ČR – konference, budou ještě doladěny záležitosti „key note
speakerů“, místa konání a veškerá dramaturgie konference.

Předsednictvo bylo dále informováno, že je ve spolupráci s Českým rozhlasem (ČRo)
připravován cyklus rozhovorů, a to s pravidelností 1x za měsíc. Pro prezentaci výzkumu v ČR
byla oslovena i GA ČR, aby se do aktivity s ČRo zapojila.
Předsednictvo schválilo Akční plán PR aktivit TA ČR pro rok 2018 v předloženém znění.

7. Podklady pro 80. zasedání VR
Předsednictvo projednalo program 80. zasedání VR a souhlasí s připravenými podklady
a s jejich zprostředkováním tajemnici VR nejpozději dne 9. 2. s tím, že budou ještě
zkontrolovány před předáním PO a MB.
Ohledně semináře NCK1 se přTA ještě dohodlo, že bude vytipován prostor s větší kapacitou
míst, než je zasedací místnost TA ČR 043 a v příštím týdnu se přTA sejde po zasedání
k doladění prezentace a k finalizaci parametrů 1. VS (15. 2. od 13:30-15 h).
Do prezentace na semináři bude zapojen PO, předseda VR a L. Knorr.

V souvislosti s jednáním k upřesnění parametrů k 1. VS programu NCK1 dne 15. 2. byla KaTA
požádána, aby zajistila dodání stanoviska od AK Holec, Zuska & partneři k otázce posuzování
smluvního výzkumu a účinné spolupráce alespoň den před samotným zasedáním.

8. Pozvánky na akce
Předsednictvo se zabývalo pozvánkami na jednotlivá zasedání Národních inovačních
platforem s tím, že MB byl pověřen, aby zjistit téma, kterým se budou platformy zabývat,
a následně dle toho bude dohodnuta účast zástupců TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že návštěvy vedoucích zástupců kanceláře strategického R&D
plánování při MOTIE se dne 2. 3. od 10 h zúčastní PO a JP.

Předsednictvo pověřilo M. Janečka, aby za TA ČR vystoupil na následujících akcích:
• seminář k daňovým odpočtům na VaV pořádaný KPMG dne 1. 3. v Brně;
• seminář k daňovým odpočtům na VaV pořádaný SIC v Dolních Břežanech dne
14. nebo 21. 2.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 12.-16. 2. 2018.

PO informoval o změně termínu 333. zasedání RVVI, které se uskuteční již ve čtvrtek 22. 2.
s tím, že by zástupce TA ČR měl být zván jako stálý host na jednání RVVI.
Tohoto zasedání by se měl zúčastnit ZK.
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9. EPSILON 3. VS – odstoupení projektů po vyhlášení výsledků veřejné soutěže
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemci projektů TH03010149
a TH03020060 nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory.
10. Záznam z 1. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018 – 2020
Předsednictvo vzalo na vědomí záznam z 1. zasedání Sněmu RVŠ ze dne 25. 1. 2018.

11. Anketa na webu k zapojení se TA ČR do mezinárodních projektů typu COFUND
Předsednictvo bere na vědomí seznam projektů, do kterých by se TA ČR mohla zapojit
a anketu, která za tímto účelem bude uspořádána na webových stránkách TA ČR během
února.
Předsednictvo bere na vědomí i text, který bude anketu na webu doprovázet.
12. Různé

Výstupy z jednání Expertního týmu VaVaI
PO informoval o závěrech z jednání Expertního týmu VaVaI ze dne 31. 1. 2018 s tím, že nyní
se TA ČR soustředí na další jednání na úrovni RVVI k zajištění komplementarity mezi MPO
a TA ČR prostřednictvím aktualizace Národní politiky VaVaI.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

15. 2. 2018 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 368. zasedání předsednictva TA ČR
Program 368. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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