Zápis z 371. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-8/2018

8. 3. 2018, 9:00–11:45 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), Martina Křepelková (MKř)
Markéta Kühnelová (MK), Radim Klimeš (RK), Martin Bunček (MB)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 370. zasedání přTA
Zápis z 370. zasedání přTA ze dne 1. 3. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Příprava na společné zasedání přTA, VR a KR dne 22. 3.
Předsednictvo se zabývalo podkladovými materiály pro společné zasedání přTA, VR a KR,
které se uskuteční dne 22. 3.

3. 1. VS NCK1 – schválení Zadávací dokumentace a souvisejících dokumentů
Předsednictvu byla předložena Zadávací dokumentace pro 1. VS programu NCK1 upravená
dle předchozích diskuzí s přTA.

Kancelář TA ČR dopracuje ZD dle dohodnutých změn a připraví ji k hlasování per rollam,
které proběhne v příštím týdnu s ohledem na to, že se dne 15. 3. zasedání přTA neuskuteční.

4. Záležitosti hodnocení návrhů projektů
Předsednictvo bere na vědomí informaci o prověřování hodnocení v rámci 3. VS programu
EPSILON, 1. VS programu ZÉTA, 4. a 5. VS programu DELTA a 1. VS programu ÉTA.
Předsednictvo bere na vědomí informaci o vyhodnocení dotazníkového šetření mezi
uchazeči, oponenty a členy RP a EHK ÉTA.
Předsednictvo bere na vědomí informaci o prevenci a přístupech k pochybení oponentů.

Předsednictvo bere na vědomí informaci o jednání a závěrech Pracovní skupiny k hodnocení
hodnotitelů, které budou prezentovány na společném zasedání přTA, VR a KR dne 22. 3.
2018.
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5. TITXMZP710 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP710 s názvem „Metodika
druhové ochrany hub“, a to typem řízení veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) – jednací
typ.
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.

6. TITXMZP716 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP716 s názvem „Metodika
ochrany pavoukovců (Arachnida) v ČR na základě revize recentního rozšíření a stavu
nezvěstných druhů červeného seznamu“, a to typem řízení VZMR – jednací tip.

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.

7. TITXSUJB705 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXSUJB705 s názvem
„Počítačový model reaktoru VVER 440 v kódu MELCOR a jeho aplikace při hodnocení
nadprojektových havárií“, 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 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.

8. TIRXUVCR702 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXUVCR702 s názvem „Výzkum
v oblasti vztahu obyvatel ČR k Evropské unii včetně jeho implikací pro komunikační strategie
vlády ČR směrem k občanům ČR“, a to typem řízení VZMR.
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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 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.

9. TITXMPO702 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMPO702 s názvem „Analýza
nových výskytů prvků vzácných zemin“, 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 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.

10. TITXMV706 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMV706 s názvem „NaSaPO
– Národní sada prostorových objektů“, a to typem řízení Inovační partnerství.
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.

11. BETA2 – vzor zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu – jednací typ B
Předsednictvo souhlasí s předloženým zjednodušením postupu u veřejných zakázek malého
rozsahu spočívající v použití zákonného postupu soutěžního dialogu pro zakázky nad
2 mil. Kč s tím, že TA ČR nebude vázána formálními povinnostmi dle zákona č. 134/2016 Sb.
12. Schválení národních podmínek výzvy M-ERA.NET Call 2018- TA ČR_Programme Profile
Předsednictvo schválilo dokument „TA ČR Programme Profile“ v předloženém znění.
13. Schválení auditního plánu 2018
Předsednictvo schválilo auditní plán na rok 2018.

14. Pozvánky na akce a termíny zasedání přTA v měsíci dubnu
Předsednictvo se dohodlo, že:
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•
•

dne 15. 3. se 3. Předsednictva RVŠ zúčastní dle potřeby ZK;
dne 15. 3. se semináře TC AV ČR „Financování inovací a rozvoje podnikání: vouchery,
dotace a finanční nástroje“ zúčastní dle potřeby zástupce KaTA.

PK informoval, že se v termínu 13.-16. 3. zúčastní několika akcí pořádaných OECD.

Předsednictvo se dohodlo na zrušení zasedání přTA dne 15. 3. a případné urgentní záležitosti
projedná per rollam.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 12.-16. 3. 2018.

Předsednictvo se dohodlo na termínech zasedání v měsíci dubnu následovně:
5. 4. od 10 h
12. 4. od 10 h
19. 4. od 10 h
26. 4. od 10 h

PO informoval, že se dne 17. 4. od 16 h uskuteční další setkání s prof. Wehrspohnem
a tématem jednání bude spolupráce s FI. Zúčastní se jej PO a MB.

15. Aktualizace plnění stanovených úkolů plynoucích z Akčního plánu spolupráce se SP ČR
a společné komunikace AVO-SP ČR-TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené informace k plnění úkolů plynoucích z Akčního
plánu spolupráce se SP ČR a ze společné komunikace AVO-SP ČR a TA ČR.

16. Přehled úkolů z jednání předsednictva
Předsednictvo se zabývalo předloženým přehledem úkolů vyplývajících z jednání přTA
a dohodlo se na jejich vypořádání.
17. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o vnitřních projektech.

18. Informace o projektech z H2020
Předsednictvo bere na vědomí informace o vnitřních projektech financovaných z Horizontu
2020.
19. Žádost o zaslání vstupů k Plnění opatření NP VaVaI
Předsednictvo bere na vědomí dopis předsedy vlády ČR o zaslání vstupů k plnění opatření
Národní politiky VaVaI. Na odpovědi pracuje Sekce I. a dle požadavku bude nejpozději 29. 3.
odpověď odeslána mailem.
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20. Informace z jednání Rady ESIF
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání Rady ESIF, kterého se zúčastnil MB dne
1. 3. 2018.
21. ISTA – informace o aktuálním stavu
S ohledem na nepřítomnost ředitele KaTA na jednání bude tento bod přesunut na některé
z příštích zasedání.

22. EPSILON 3. VS - Odstoupení projektu po vyhlášení výsledků veřejné soutěže
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemcem projektu TH03010514
nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.

23. Různé
Informace z jednání pracovní skupiny RVVI pro zajištění komplementarity mezi TA ČR
a MPO
PO informoval, že dne 5. 3. se uskutečnilo jednání pracovní skupiny RVVI
ke komplementaritě mezi MPO a TA ČR. Závěrem jednání je, že pro dubnové zasedání by měla
tato pracovní skupina předložit návrh, se kterým budou obě strany souhlasit.

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

23. 3. 2018 od 9:00 h

Fara Rančířov, Rančířov 1, 586 01 Jihlava

Prezenční listina z 371. zasedání předsednictva TA ČR
Program 371. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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