Zápis z 369. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-6/2018

15. 2. 2018, 9:05–12:30 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), Petr Matolín (PM) Radim Klimeš (RK), Martin Bunček
(MB), Martina Křepelková (MKř)
Markéta Kühnelová (MK)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 368. zasedání přTA
Zápis z 368. zasedání přTA ze dne 8. 2. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu THÉTA
Předsednictvo se nejprve zabývalo stanoviskem AK Holec, Zuska & partneři k přístupu
k potenciálnímu střetu zájmů členů přTA a dohodlo se, že souhlasí s uvedeným postupem dle
stanoviska AK a u návrhů projektů, kde byla učiněna výhrada v Čestném prohlášení, nebudou
návrhy projektů kvůli této skutečnosti vyloučeny, protože nejde o platnou dodatečnou
podmínku způsobilosti uchazeče.
Požadavek dle odst. 2 písm. f) ZPVV nebude nadále součástí vzorového Čestného prohlášení
a v každé následující VS bude tímto způsobem ČP upraveno a zachováno ve schválené podobě
vzešlé z tohoto zasedání přTA.

Předsednictvo v plném složení schválilo 82 návrhů projektů, které tímto rozhodnutím splnily
podmínky veřejné soutěže. Tyto návrhy projektů jsou přijaty do veřejné soutěže.

Jednání a rozhodnutí o 8 návrzích projektů, u nichž nebylo doloženo prokázání způsobilosti
uchazečů, se z důvodu zamezení střetu zájmů nezúčastnili ZK a JP.

Předsednictvo ve složení PO, PK a MDu schválilo, že 8 dotčených návrhů projektů splnilo
podmínky VS a je přijato do veřejné soutěže.

Celkem přTA schválilo k dalšímu hodnocení 90 návrhů projektů a 12 návrhů projektů bylo
vyřazeno z 1. veřejné soutěže programu THÉTA.
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Předsednictvo ukládá KaTA zveřejnění vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže
programu THÉTA na webových stránkách TA ČR a zaslání daným uchazečům Rozhodnutí
o nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže.

3. Schválení ZD 4. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvu byla předložena Zadávací dokumentace pro 4. veřejnou soutěž programu
EPSILON, ve které je již upraveno Čestné prohlášení v souladu s rozhodnutím přTA v bodu
uvedeném výše.
Předsednictvo schválilo Zadávací dokumentaci 4. veřejné soutěže programu EPSILON
a ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.

Kancelář TA ČR byla pověřena, aby připravila a následně zveřejnila na webových stránkách
TA ČR informace k úpravám/vylepšením v rámci 4. VS programu EPSILON.

4. Aktualizace SME-11 Směrnice pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže
Předsednictvo schválilo 7 verzi SME-11 Směrnice pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže,
a to v souvislosti se změnou přílohy č. 6 – Všeobecné podmínky.

5. Schválení souhrnné zprávy o veřejnosprávních kontrolách za rok 2017
Předsednictvo schválilo předložený text souhrnné zprávy o veřejnosprávních kontrolách
za rok 2017 a ukládá KaTA jeho zveřejnění na webu TA ČR.

6. Schválení finančního plánu institucionálního rozpočtu na 2018
Předsednictvo schválilo finanční plán institucionálního rozpočtu TA ČR na rok 2018
v předloženém znění s tím, že tento plán může být po schválení v průběhu roku operativně
upravován, dle skutečného čerpání jednotlivých položek a potřeb organizace.
7. Návrh odpovědí na veřejnou konzultaci EU fondů k oblasti investic, výzkumu a vývoje, MSP
a jednotného trhu
Předsednictvo souhlasí s vyplněnými údaji za TA ČR pro veřejnou konzultaci EU fondů
k oblasti investic, výzkumu a vývoje, MSP a jednotného trhu a pověřuje KaTA finalizací
odpovědi v systému a odesláním EK.

Předsednictvo bylo informováno, že probíhá ještě jedna veřejná konzultace, a to k MSP, jejíž
odpovědí se též bude zabývat T. Perglová a zde proběhne nejprve diskuze s MPO, AMSP
a SP ČR.
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8. Pozvánky na akce a termíny zasedání přTA v měsíci březnu
Předsednictvo se dohodlo, že dne 19. 2. se:
• jednání Koordinační skupiny o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR zúčastní
PK;
• jednání s prof. Wehrspoon na ÚV se uskuteční za účasti ZK, PK a MB;
• semináře Technologie 4.0 – příležitosti a výzvy zahraniční spolupráce zástupce TA ČR
nezúčastní, ale bude požádáno o prezentace z tohoto jednání.
Zastupovat pana předsedu v jeho nepřítomnosti v termínu 19.-23. 2. bude místopředseda.

PO informoval, že 333. zasedání RVVI se uskuteční dne 22. 2. s tím, že se jej nakonec zúčastní
osobně.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 19.-23. 2. 2018.

Dne 22. 2. se zasedání přTA neuskuteční a zástupce TA ČR se nezúčastní ani 2. Předsednictva
RVŠ.
Předsednictvo se dohodlo na termínech zasedání v měsíci březnu následovně:
1. 3. od 10 h
8. 3. od 10 h
15. 3. od 10 h
23. 3. od 9-12 h v Jihlavě - výjezdní zasedání
29. 3. od 10 h

9. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za leden 2018.

Předsednictvu byly zároveň představeny informace o programu GAMA a základní informace
o účastnících podpořených projektů.

Kancelář TA ČR byla požádána, aby zajistila infografiku i v tištěné podobě pro potřeby
zasedání RVVI.

10. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za leden 2018.

11. Průběžná informace stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období leden 2018.
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12. Průběžná informace o realizaci veřejných zakázek v rámci programu BETA2
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci k realizaci VZ v rámci programu
BETA2.

Předsednictvo bylo informováno o jednání pracovní skupiny MŽP-TA ČR, které se uskutečnilo
dne 13. 2. za účasti PO, MB, JP a V. Šumpely.

13. Podpora exportu výsledků VaV – Výroční zpráva podpory exportu VaV za rok 2017
Předsednictvo bere na vědomí Výroční zprávu podpory exportu za rok 2017 a předložená
odvětví, která byla vybrána pro rok 2018.

Předsednictvo bylo seznámeno s harmonogramem činností pracovní skupiny pro podporu
exportu výsledků VaV na rok 2018.

14. Informace o průběhu kontroly z MF
MB informoval přTA o tom, že kontrola z MF si stále žádá další a další dokumenty a vysvětlení
k záležitostem programů TA ČR a dochází tak k značnému vytížení pracovníků KaTA.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

15. Zpráva o zpracování dotazů došlých dle zákona č. 106
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o zveřejnění Výroční zprávy dle zákona
č. 106/1999 Sb., na webových stránkách TA ČR
16. Různé

NCK1 – prezentace na seminář 28. 2. a příprava 1. VS programu
PO informoval, že o seminář před vyhlášením 1. VS programu NCK1 je velký zájem a požádal
členy přTA, aby se dne 28. 2. všichni tohoto semináře zúčastnili.

Na navazující interní schůzce k přípravě 1. VS programu NCK1 bude projednána i organizace
tohoto semináře.

Náměty na zlepšení činnosti TA ČR podané AVO a další okruhy pro jednání s AVO
Předsednictvo se zabývalo předloženými náměty na zlepšení činnosti TA ČR obdržené od
AVO a pověřilo MDu, aby připravil návrh reakcí na tyto náměty, který zprostředkuje členům
přTA k vyjádření a následně se jimi bude přTA zabývat na svém následujícím zasedání.

Strana 4/5

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

1. 3. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 369. zasedání předsednictva TA ČR
Program 369. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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